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 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת לך לך, ב' מר -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

געלויבט דעם הייליגן באשעפער אז מיר זענען אריין אינעם זיבעטן יאר פון ווען מיר 

  סקול "בית פיגא" ברסלב.האבן געעפענט די מיידל 

מאנטאג פרשת נח תשע"ב לפרט קטן האב איך באקומען א בריוו פון מוהרא"ש זכרונו 

לברכה, מוהרא"ש שרייבט מיר איך זאל עפענען א סקול "בית פיגא"; דעמאלט איז עס 

כולל אנשי שלומינו, אלע האבן געלאכט פון מיר, חוץ  -געווען א געשפעט ביי יעדן איינעם 

משפחות וואס האבן אריין געשטעלט זייערע קינדער, האבן אלע געלאכט. היינט ווען  זעקס

מען קוקט צוריק, מען זעט ווי שיין די סקול שטייט, אז עס האלט שוין ביי זיבעציג מיידליך 

דארפן מיר דאנקען דעם אייבערשטן אויף די חסדים און די ניסים וואס ער  -קיין עין הרע 

מיר האבן א פלאץ וואו אונזערע קינדער קענען אויפוואקסן מיט דעם  טוט מיט אונז, אז

  הייליגן רבינ'ס עצות.

איך וויל בעטן אלע אינגעלייט וואס שיקן זייערע טעכטער אין סקול, היות מיר האבן 

נישט קיין פלאץ פאר די מיידלעך, האבן מיר ארויף געבויעט העכער די ישיבה דריי נייע 

ע מיידלעך, דאס האט מיר געקאסט קרוב צו פופציג טויזענט דאללער; קלאסן פאר די קליינ

איך האב נישט די געלט, און איך בין אריין אין חובות נאר פאר אייערע טעכטער. דערפאר 

בעט איך אלע מיינע תלמידים, בפרט ווער עס שיקט זיינע טעכטער אין סקול, יעדער זאל 

עמען א חלק אין די הוצאות וואס דאס האט מיר זיך משתתף זיין מיט די מצוה, מען זאל נ

  געקאסט.

איך שלעפ א בארג חובות, און איך האב מער נישט קיין כח צו די שווערע חובות; איך 

בין יעצט אריין אין טיפע חובות מיט דעם בנין אין אומאן, איך האב געמיינט אז ווען איך 

ן אלע קומען ברענגען געלט מיר צו וועל בעטן מיינע תלמידים זיי זאלן מיר העלפן, וועל

העלפן וכו', דערווייל זע איך אז עס איז נישט אזוי, און בלויז געציילטע תלמידים האבן 

מיר געברענגט געלט, און רוב מאכן זיך נישט וואוסענדיג, און איך בין געבליבן אין חובות. 
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אז איך וועל עס לאזן שטיין  יעצט קומט ווינטער, און איך מוז ענדיגן גיסן די צעמענט, ווייל

אזוי ווי עס אזי, וועט עס מיר קאסטן נאכדעם אסאך מער, אבער איך קען נישט גיסן ווייטער 

  די צעמענט ווייל איך האב נישט קיין כח מער אויף חובות.

נאר פון מיינע תלמידים; פאר יעדע צוועק  -איך האב נישט וואו צו גיין בעטן געלט 

אין די גאנצע וועלט בעטן געלט און יעדער וועט געבן, אבער פאר  קען מען ארום גיין

וועט קיינער נישט געבן, די איינציגסטע צו וועם איך קען  -בפרט היכל הקודש  -ברסלב 

בעטן "העלפט מיר" זענען מיינע תלמידים. ווען אלע תלמידי הישיבה וואלטן צוגעלייגט 

ואס איך בוי פאר ענק, וואלטן מיר געקענט א פלייצע צו ענדיגן דעם בנין אין אומאן ו

אריינגיין דעם קומענדיגן יאר שנת תשע"ט לפ"ק, אבער לעת עתה זעט נישט אויס אז עס 

  זאל אזוי שנעל פארטיג ווערן.

איך ווענד זיך צו מיינע טייערע תלמידים שיחיו: העלפט מיר איך זאל קענען ענדיגן 

סקול, אז די מיידלעך זאלן האבן א פלאץ וואו צו  דעם בנין אין אומאן; העלפט מיר מיט די

לערנען. און ווער עס וועט מיר העלפן אויפשטעלן די מוסד וועט האבן נחת פון זיינע 

  קינדער.

וואס זאל איך דיר זאגן, איך בין זייער איינטוישט; איך האב געמיינט אז אלע וועלן 

איך האב גענומען נאר פאר ענק. גלייב מיר העלפן, ביז דערווייל שטיי איך אין חובות וואס 

מיר, פאר מיר נעם איך גארנישט פון די ישיבה; דער זמן האט זיך אנגעפאנגען די צענטע 

יאר פון ווען די ישיבה שטייט, איך האב נישט גענומען קיין געהאלט פון די ישיבה פון ווען 

ן יאר בין איך ראש די ישיבה האט זיך געעפענט, איך נעם נישט פאר מיר גארנישט, צע

ישיבה נאר פאר ענק, און איך נעם נישט קיין געהאלט וכו'. געלויבט דעם אייבערשטן וואס 

ער העלפט מיר יעדן טאג איך זאל קענען מפרנס זיין מיין ווייב און קינדער, אלע מיינע 

עמפ, חובות וואס איך האב איז נאר פאר די ישיבה, פאר די חדר, פאר די מיידל סקול, פאר ק

  און יעצט פאר דעם נייעם בנין אין אומאן.

איך רעד שוין נישט פון דעם אז עס זענען דא עלטערן וואס צאלן נישט קיין שכר 

לימוד, און ווען מען רופט זיי וכו' מאכן זיי זיך נישט וויסענדיג, זיי קענען נאך רעדן מיט 

ער וואס האט באמת נישט קיין חוצפה און מיט עזות צו די איינגעשטעלטע וכו'; אפילו איינ
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געלט קען היינט צאלן שכר לימוד דורך מאכן פראגראמען (וואוטשערס), די שטאט העלפט 

ארויס אלע וואס האבן נישט די מעגליכקייט צו צאלן שכר לימוד, און ווען מען בעט זיי צו 

מיט זיי, מאכן פראגראמען מאכן זיי ליצנות פון די איינגעשטעלטע כאילו דאס האט נישט 

דאס ווייזט ווער זיי זענען. מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט אן א שיעור בריוו אין אשר 

בנחל: "די אלע וואס מאכן זיך נישט וויסענדיג און צאלן נישט קיין שכר לימוד, ווייזן 

  ארויס וואס זייער תכונת הנפש איז".

 ַהָׁשָנה ֵמרֹאׁש לֹו ְקצּוִבים ָאָדם ֶׁשל ְמזֹונֹוָתיו ָּכל" (ביצה טז.):חכמינו זכרונו לברכה זאגן 

 ֶׁשִאם ;ּתֹוָרה ַלַּתְלמּוד ָּבָניו ְוהֹוָצַאת, טֹוב יֹום ְוהֹוָצַאת ַׁשָּבתֹות ֵמהֹוָצַאת חּוץ ,ַהִּכּפּוִרים יֹום ְוַעד

", ראש השנה שרייבט מען אן וויפיל געלט דער לֹו מֹוִסיִפין הֹוִסיף ְוִאם, לֹו ּפֹוֲחִתין ָּפַחת

יאר, חוץ די געלט וואס א מענטש קויפט איין לכבוד מענטש גייט האבן דעם קומענדיגן 

שבת ויום טוב, און די געלט וואס מען צאלט פאר שכר לימוד, וואס אויב מען פארמינערט, 

  פארמינערט מען אים, און אויב פארמערט ער, פארמערט מען אים פון הימל פרנסה.

ע תלמידים וואס איך האב געלייגט א גרויסע טאוול אין ישיבה צו מפרסם זיין אל

העלפן מיט דעם בנין און אומאן, איך האב געמיינט אז עס וועט זיך גלייך אנפילן, דערווייל 

איז עס ליידיג; דערפאר בעט איך דיר מיין טייערער תלמיד, העלף מיר אז איך זאל דיר 

  קענען העלפן. אז דו וועסט מיר העלפן אויפבויען די מוסד וועסטו הנאה פון דעם.

  ייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער א

...  

~~~~~~~~~~  

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת לך לך, ב' מר -רת ה' יתברך בעז

   מיין טייערער תלמיד ... נרו יאירלכבוד 
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מיט דעם וואס דו זעסט אז די  איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו העלפסט מיר, בפרט

'טראנספארטעישן' זאל קלאפן אזוי ווי עס דארף צו זיין, אז די אינגלעך און מיידלעך זאלן 

  אנקומען צייטליך אין חדר און אין סקול, כדי אלעס זאל גיין אזוי ווי עס דארף צו זיין.

אז מען דארף איך וויל דיר זייער בעטן דו זאלסט איבער געבן פאר אלע דרייווערס, 

זיין צייטליך אין חדר און אין סקול, און יעדע מינוט וואס מען קומט אן שפעט אין חדר איז 

דאס ביטול תורה פון תינוקת של בית רבן, וואס אין זכות פון זייער לערנען תורה שטייט 

 דער וועלט. דערפאר זאל מען נישט שטיין און ווארטן ביי די הייזער ביז יעדע מאמע נעמט

זיך צוזאם און ווערט גרייט, נאר מען דארף וויסן א זמן ווען מען קומט אן, און אויב קיינער 

  ווארט נישט אינדרויסן זאל דער דרייווער אוועק פארן און איבער לאזן די קינדער.

ווען די עלטערן וועלן זען אז דער דרייווער פארט אוועק, ער מאכט זיך נישט 

נישט אויף דעם טעלעפאן ווען מען רופט אים, וועלן אלע וואוסענדיג און ער הייבט 

  עלטערן זיין גרייט אין צייט.

איך האב היינט באקומען א אויפגעברויזטע טעלעפאן רוף פון א טאטע, ווי ער שרייט 

אז דער דרייווער ווארט נישט וכו', איך האב אים גארנישט געענטפערט, אבער ביי מיר האב 

צו זען אז דער דרייווער פארט אין צייט, און מאכט נישט קיין איך זייער הנאה געהאט 

  אויסנאם פאר קיינעם.

אויך בעט איך דיר, זאלסט זען צו מאכן גרינגער פאר די דרייווערס זיי זאלן נישט 

דארפן אריין פארן אין יעדן גאס; אויב עס קומט אויס גרינגער מען זאל נישט אריין פארן 

ער קומען ביים עק גאס. געדענק דעם כלל וואס איך זאג דיר: "ווי אינעם גאס, זאלן די קינד

מער מען געבט, אלץ מער שפייט מען צוריק"; מען ווערט נישט קיין גוטע מוסד אז דער 

באס שטעלט זיך אפ ביי יעדע הויז וכו', און מיר דארפן נישט נאכמאכן וואס יעדע מוסד 

סד. אויב די עלטערן וועלן נישט זיין צופרידן טוט כדי צו געוואונען נאך קינדער אינעם מו

אז מען הייסט זיי קומען צום קארנער, קענען זיי זוכן א מוסד וואס נישט נאר מען שטעלט 

זיך אפ ביים הויז, נאר מען שיקט ארויף דעם מלמד ביזן שטוב, און נעמט איבער דעם קינד 

  "טיר צו טיר סערוויס". -פונעם טיר צום טיר 



ֶל� ְל� פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ �ֲ  | | | |    הההה     

איך דיר בעטן דו זאלסט איבער געבן פאר די וואס דרייוון דעם באס דא אין  אויך וויל

שטאט, אז די מיידלעך קענען נישט גיין מיטן באס, דער באס איז נאר געמאכט פאר קליינע 

  קינדער וואס קענען נאך נישט אליין גיין וכו'.

לן האבן שיינע שטארק דיך, און ווי לאנג דו ביסט אין ישיבה זע צו העלפן אז מיר זא

מוסדות; פארגעס נישט אז דו טוסט דאס אלעס פאר דיר אליין, ווייל נאך אביסל וועסטו 

האבן א פלאץ וואו דו וועסט שיקן דיינע קינדער, א פלאץ וואו מען לערנט תורה בקדושה 

  ובטהרה; מען פארשעמט נישט און מען פראסקעט נישט וכו' וכו'.

, היינט שלאגט מען שוין נישט, היינט ַנאן זאגן: "מען קען הערן היינט ווי מענטש

שטויסט מען שוין נישט"; איך וועל דיר פארציילן א קליינע מעשה וואס דו וועסט שוין 

אליין פארשטיין. א אינגערמאן פארציילט מיר, ער וואוינט אין מאנסי, און ער האט אריין 

חשוב'ע תלמוד תורה (וואס מיינט  געשיקט יעצט נאכן זומער זיין אינגל אין כתה א' אין א

חשוב? אז דארט נעמט מען נישט אן נאר אויב מען שרייבט איין דאס קינד נאך פאר מען 

איז געבוירן), נאך אפאר טעג, האבן די עלטערן באמערקט אז דאס קינד וועקט זיך אויף 

גט: "וואס נאכט נאך נאכט מיט קולי קולות, ווען דער מאמע האט אים בארואיגט און געפרע

גייט פאר? וואס שרייסטו?" ענטפערט ער: "מיין רבי גייט מיר הרג'נען", יעדע נאכט האט 

זיך איבער גע'חזר'ט די זעלבע מעשה, דאס קינד שרייט: "מיין רבי גייט מיר הרג'נען"; דא 

רעדט מען פון כתה א', א קינד פון פיר און א האלב יאר וועקט זיך אויף יעדע נאכט און 

ט: "מיין רבי גייט מיר הרג'נען", דער אינגערמאן זאגט מיר עס האט אים געכאפט א שריי

ציטער, וואס גייט דא פאר? דאס איז דאך א חשוב'ע מוסד... הער ווייטער די מעשה, חול 

המועד זאגט אים זיין קינד: "טאטי, שרייב א מצוה צעטל פאר די בעבי, ווייל זי האלט די 

גראד פאר א לאנגע צייט, זי רירט זיך נישט, און מיין רבי זאגט אז הענט אויף די הייטשער 

ווער עס האלט די הענט אויפן טיש און רירט זיך נישט, ער באקומט א מצוה", דאס הייסט 

  א מלמד אין א חשוב'ע מוסד...

א פרוי זאגט מיר: איך קען נישט זאגן קיין תהילים, ווייל ווען איך בין געווען אין 

לאס האט מען געזאגט תהילים; יעדע מיידל האט געדארפט זאגן א פסוק, די סדר צווייטע ק

איז געווען אז איין מיידל האט געזאגט א ווארט און די מיידלעך האבן איר נאכגעזאגט 

ווארט ביי ווארט. פארציילט די פרוי אז זי האט נישט געקענט אזוי גוט עברי, האט זי 
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די טיטשער זאל איר  מחזק זיין און איר העלפן אז זי  געזאגט זייער שטייט, און אנשטאט

זאל זיך אויסלערנען גוט עברי, רופט זיך אן די טיטשער: "דער אייבערשטער האט נישט 

קיין כח צו ווארטן ווי לאנג דו זאגסט, דו דארפסט נישט זאגן"; זי איז געזיצן א גאנץ יאר 

זאגן האט מען איר איבערגעהיפט, ווייל  אין קלאס, און ווען עס איז געקומען איר רייע צו

"דער אייבערשטער האט נישט קיין כח צו ווארטן ווי לאנג זי זאגט". זאגט זי, אז ביז היינט 

קען זי נישט קיין עברי, און אפגערעדט אז זי איז פארווייטאגט אויף די תהילים, און זי קען 

יפבויען די חדר מיט די סקול, נישט זאגן קיין תהילים. דערפאר, אז דו העלפסט מיר או

  פאר דיינע קינדער. -זאלסטו וויסן אז דו גרייסט אן מוסדות פאר דיר אליין 

נאכאמאל, אויב דו ווילסט מיר העלפן וויל איך וויסן יעדע פרט וואס טוט זיך אינעם 

מוסד, און איך וויל נישט מען זאל נעמען די טרענספארטעישן און מאכן אז עס זאל קאסטן 

אר די מוסד מער מיט איין דאללער אויב עס פעלט נישט אויס; איך בין נישט קיין נצרך פ

  לבריות, איך זוך נישט צו האבן מיט נאך א קינד מער אינעם מוסד.

איך וועל דיר פארציילן א מעשה, ביי מיר אין בנין וואוינען אסאך משפחות; געדענק 

אס די מאמע האט זיך אויפגעטון אז זי איך, אז דארט האט אמאל געוואוינט א משפחה וו

האט איבערגעדרייט די מוסד וואו זי האט געשיקט אירע קינדער. די מוסד איז געווען א 

קליינע מוסד און זיי האבן נישט געהאט גענוג באסעס, האבן זיי געבעטן די מאמעס זיי 

ד אז זי גייט נישט זאלן קומען צו די עק גאס (קארנער), אבער זי האט איבערגעדרייט די מוס

ארויס קיין איין טריט פונעם בנין, זי איז געלאפן צום מנהל, צו די הנהלה, און זיי האט זיך 

נישט אפגעשטעלט פאר גארנישט ביז זי איז געגאנגען צום רב, וואס היות דער רב דארט 

אז עס איז דא כמה אופנים  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סו)איז א נצרך לבריות, און דער רבי זאגט 

ווי אזוי מען קען זיין א נצרך לבריות; איינער איז א נצרך לבריות אז ער דארף יענעמס 

געלט, איינער דארף כבוד פון יענעם, איינער דארף פשוט נאך א מענטש אויף די 

פארענטשעס, האט ער געהייסן מען זאל קויפן נאך א באס אז די מאמע זאל זיך נישט דארפן 

  מטריח זיין אין ארויס גיין אפאר איבעריגע טריט.

ברוך השם איך דארף נישט קיינעם, איך האב אויפגעשטעלט די מוסד מיט מסירת 

נפש פאר מיינע תלמידים, פאר ווער עס וויל געבן פאר זיינע קינדער א חינוך אזוי ווי 

ט מען זאל קויפן נאך מוהרא"ש האט אונז איבערגעגעבן פונעם הייליגן רבי'ן; איך וויל ניש
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א באס אדער נאך א ווען אויב פעלט עס נישט אויס. געדענק וואס איך זאג דיר: "ווי מער 

  מען געבט, אלץ מער שפייט מען צוריק".

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

...  

~~~~~~~~~~  

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

  ... נרו יאירלכבוד 

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון עוסק זיין אין הפצה; חכמינו 

ריש לקיש האט געפאסט דריי הונדערט  :(ירושלמי כתובות, דף סו)זכרונם לברכה פארציילן 

תעניתים אז ער זאל זוכה זיין צו זען רבי חייא, און ער האט נישט זוכה געווען אים צו זען, 

האט ריש לקיש געהאט חלישות הדעת, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן און געזאגט: 

א? רבי חייא האט דען "רבונו של עולם, איך האב נישט געלערנט אזוי פלייסיג ווי רבי חיי

געלערנט מער ווי מיר?!" האט מען אים געענטפערט: "ער האט נישט געלערנט מער ווי 

דיר, אבער ער האט אריין געברענגט תורה אין אידישע קינדער מער ווי דיר, און נישט נאר 

". דאס, נאר רבי חייא איז געגאנגען גלות ליידן צו לערנען, ער איז ארויף קיין ארץ ישראל

האט ריש לקיש פארשטאנען אז דאס גרויסקייט פון ר' חייא איז געווען ווייל ער איז 

געגאנגען אין גלות צו לערנען תורה, האט ריש לקיש געזאגט: "רבונו של עולם, איך בין 

אויך געגאנגען אין גלות כדי צו לערנען תורה", האט מען אים געענטפערט: "דו ביסט 

ערנען תורה פאר דיר, אבער רבי חייא איז געגאנגען אין גלות פאר געגאנגען אין גלות צו ל

א צווייטן, ער איז ארום געגאנגען אויסלערנען תורה פאר אידשע קינדער"; זעט מען פון 

  דעם דאס גרויסקייט פון א מענטש וואס גייט אין גלות פאר א צווייטן איד.
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 ֶאֶלף ִׁשְבִעים אֹוָתן ,ּתֹאַמר ְוֶׁשָּמא" יא):(תנא דבי אליהו רבה, פרק חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

פארוואס איז געשען די ביטערע גזירה אז ? ֶנֶהְרגּו ַמה ִמְּפֵני ִּבְנָיִמין ְּבֵני ְּבִגְבַעת ֶׁשֶּנֶהְרגּו

 ָלֶהן ָהָיה זיבעציג טויזנט אידן זענען געשטארבן ביי די מעשה פון 'פלגש בגבעה'?

 ַּבְרֶזל ֶׁשל ֲחָבִלים ֶׁשִּיְקְׁשרּו ִעָּמֶהם ֶאְלָעָזר ֶּבן ּוִפְנָחס יהֹוֻׁשעַ וִ  מֶׁשה ֶׁשִהִּניַח  ְגדֹוָלה ְלַסְנֶהְּדִרין

 ַּבַּבִית ֶאָחד יֹום ,ִיְׂשָרֵאל ֲעָירֹות ְּבָכל ִויַחְּזרּו ֵמַאְרֻּכּבֹוֵתיֶהם ְלַמְעָלה ִּבְגֵדיֶהם ְוַיְגִּביהּו ְּבָמְתֵניֶהם

 ִּבְׁשַּתִים ַּבָּׁשָנה ֶאֶרץ ךֶדֶר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִויַלְּמדּו ,ִלירּוָׁשַלִים ֶאָחד יֹום ,ְלֶחְברֹון ֶאָחד יֹום ,ֵאל

 ֶּׁשָּבָרא ּכּולּו ָּבעֹוָלם ה"ַהָקּבָ  ֶׁשל ְׁשמֹו ְוִיְתַקֵּדׁש ֶׁשִּיְתַּגֵּדל ְּכֵדי ְּבַאְרָצם ֶׁשִיְתַיְּׁשבּו ַעד ,ְּבָׁשׁש 

ווייל ווען די אידן זענען אריין אין ארץ ישראל וואלטן די סנהדרין  ,סֹופֹו ְוַעד ָהעֹוָלם ִמסֹוף

איין טאג צו ירושלים, איין טאג צו  -יעדן טאג צו א צווייטע שטאט געדארפט גיין 'הפצה' 

חברון, בית קל, און לערנען מיט אידישע קינדער תורה. און זיי וואלטן זיך געדארפט מאכן 

  גוטע שיך אז מען זאל האבן כח צו גיין.

 ָׁשלֹום ָאַמר ,ּוְלֵייָנם ְלַכְרמֹו ִנְכַנס ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ,ְלַאְרָצם ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ֶאָלא. ֵּכן ָעׂשּו א ֵהן

, אבער זיי האבן נישט אזוי געטון נאר יעדער ַהטֹוַרח ֶאת ְלַהְרּבֹות ֶׁשא ְּכֵדי - ַנְפִׁשי ךָעַליִ 

האט זיך באשעפטיגט מיט זיינע ענינים, און געזאגט שלום עלי נפשי, דערפאר איז געקומען 

און וואס מען קען איינשפארן אויב די ביטערע גזירה; זעט מען פון דעם וואס הפצה איז, 

מען איז עוסק אין הפצה, וויפיל גזירות רעות מען קען אוועק נעמען פון כלל ישראל אויב 

  מען איז עוסק צו פארשפרייטן די אמונה אין די וועלט.

דערפאר ליגט א חוב אויף אונז ארויסצוגיין אין דער וועלט, פארשפרייטן פאר יעדן 

  דא א באשעפער אויף דער וועלט.איינעם אז עס איז 

איך בעט דיר זאלסט גיין יעדן טאג אביסל הפצה, און מוהרא"ש זכרונו לברכה האט 

  צוגעזאגט אז ווער עס וועט עוסק זיין אין הפצה וועט האבן שפע.

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

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

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

  נרו יאיר... לכבוד 

אבן מיט דיר א זעקל ספרים, הזען דו זאלסט שטענדיג אז איך בעט דיר זייער שטארק 

ם אדער סידי'ס וכו', אז דו זאלסט קענען מקרב זיין מענטשן צום אייבערשטן; ווען יסקונטר

איז אויבן אין הימל א מענטש וואס איז עוסק אין הפצה,  דו וואלסט געוואוסט ווי חשוב עס

  .וואלסטו זיכער יעדן טאג עוסק געווען אין דעם

"ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל  (תרומה קכח:):ש שטייט דואין זוהר הק

ער הייליגער זוהר: א מענטש וואס ברענגט ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא, קום און זע, זאגט ד

צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי 

יּה. ְוָגִרים ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִּביָקֵר 

ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, דער מענטש איז זוכה ארויף צו גיין אויף א פלאץ 

וואס קיין שום מענטש איז נישט זוכה; דער מענטש נעמט אוועק טומאה פון דער וועלט, 

יף דער וועלט, און דער און ער מאכט אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל ווערן געהייליגט או

מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין זכות. ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי, ער איז 

זוכה צו זען קינדער און אייניקלעך, ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, און ער איז זוכה 

אויף יענער וועלט, ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן צו אלע גוטע זאכן אויף דער וועלט און 

ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, קיינער קען אים נישט שלעכט'ס טון, נישט אויף דער 

וועלט און נישט אויף יענער וועלט, ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה, ער גייט 

  אריין אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים, און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן".

ווען מען רעדט פון הפצה מיינט מען יעדע זאך וואס האט צו טון מיט הפצה; איינער 

קען מנדב זיין געלט צו דרוקן די ספרים, איינער קען העלפן דרוקן די ספרים, און איינער 

שפרייט דאס. דערפאר בעט איך דיר מיין ליבער ברודער, יעדן טאג נעמט די ספרים און פאר
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ווען דו שטייסט אויף אינדערפרי, פרעג דיר די קשיא: "וואס גיי איך היינט טון פאר א 

  צווייטער איד? וואס גיי איך היינט טון צו לעכטיג מאכן פאר נאך א איד?"

ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל  -ּקּון ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה "ִּת  (ספר המידות, אות ניאוף, סימן מא):דער רבי זאגט 

ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", ווער עס וויל מתקן זיין וואס ער האט פוגם געווען אין פגם -ְלַהֲחִזיר ְּבֵני

הברית, דער זאל עוסק זיין אין די מצוה פון צוריק ברענגען מענטשן צום אייבערשטן און 

יין גרעסערע זאך וואס א מענטש קען טון צו פארעכטן וואס צו די תורה; עס איז נישט דא ק

  ווי צו עוסק זיין אין הפצה. -ער האט פוגם געווען 

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

...  

~~~~~~~~~~  

  חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת לך לך, ה' מר -זרת ה' יתברך בע

  נרו יאירלכבוד ... 

, א "ִאְׁשּתֹו ְּבאֹוָנַאת ָזִהיר ָאָדם ְיֵהא ְלעֹוָלם" :).(בבא מציעא נטזאגן כמינו זכרונם לברכה ח

, ווייל "ְמצּוָיה ֶׁשִּדְמָעָתּה ךִמּתֹו"ען זיין ווייב, זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפמענטש זאל 

בית, אז מען  שלוםזי וויינט זייער שנעל; מוהרא"ש פלעגט זייער אסאך רעדן צו אונז פון 

  ."היכל הקודש"זאל זיין א וותרן אין שטוב, און זיין א סבלן, און דאס איז פון די יסודות אין 

דיין ווייב אז דו זאלסט נישט זיין אנגעצויגן אין שטוב,  ,זייער רדערפאר בעט איך די

דיגע אימה עס איז דא אינגעלייט וואס ווארפן א מורא' .זאל נישט לעבן מיט א פחד פון דיר

זאגן כמינו זכרונם לברכה חוואס דאס ברענגט זייער שווערע נאכפאלגן, אזוי ווי אין שטוב, 

, א מענטש זאל נישט ווארפן א "ֵּביתֹו ךְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ָאָדם ַיִּטיל ַאל ְלעֹוָלם" :):(גיטין ו



ֶל� ְל� פ'|  הנָ מּותֹו ֱא צָ �ֲ  | | | |    יאיאיאיא     

 ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַּבֲעָלּה ָעֶליָה  ִהִּטיל ְּבִּגְבָעה ִּפיֶלֶגׁש ֶׁשֲהֵרי", און קינדער שרעק אויף זיין ווייב

אידן זיבציג טויזענט . ווייל די מעשה פון פילגש בגבעה ווי "ִמִּיְׂשָרֵאל ְרָבבֹות ַּכָּמה ְוִהִּפיָלה

האט זיך אנגעפאנגען פון א מענטש וואס האט די מעשה  ,זענען גע'הרג'עט געווארן

 ַהֵּמִטיל ָּכל ,ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר" (שם):נאך זאגן חז"ל  געווארפן א פחד אויף זיין ווייב,

 ְוִחּלּול, ָּדִמים ּוְׁשִפיכּות, ֲעָריֹות ִגּלּוי, ֲעֵבירֹות ׁשלָׁש  ִליֵדי ָּבא הּוא סֹוף ֵּביתֹו ךְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה

. ווער עס ווארפט א פחד אויף זיין ווייב וועט נאכדעם צוקומען צו די דריי הארבע "ַׁשָּבת

  דמים און חילול שבת.עבירות פון גילוי עריות, שפיכות 

. מיר זאלן "ִאְׁשּתֹו ֶאת ּוְלַּייֵקר ְלַכֵּבד" :סימן רסד) ,(שיחות הר"ןדער רבי האט אונז אנגעזאגט 

 ְוִיּסּוִרים ַצַער סֹוְבִלים ֵהם ַהָּנִׁשים אלַה : ָאַמר ִּכי"האלטן חשוב און רעדן שיין צו די ווייב, 

 ַמְכאֹוָבם ֶעֶצם ַלּכֹל ָידּועַ  ַּכֲאֶׁשר, ְוַהִגידּול ְוַהֵּליָדה ָהִעּבּור ַצַער, ִמַּיְלֵדיֶהם ְמאֹד ְמאֹד ְּגדֹוִלים

, דער רבי האט געזאגט "'ְוכּו' ְוכּו ְמאֹד ְמאֹד ּוְכֵבִדים ַהָּקִׁשים אֹוַפִנים ְּבַכָּמה, ְוִיּסּוֵריֶהם ְוַצֲעָרם

  .אז די ווייבער ליידן אסאך צער, און זיי האבן גרויסע יסורים פון די קינדער וכו' וכו'

אפילו איינער  ;האט געהאלטן אז שלום בית ווענדט זיך אינעם מאןמוהרא"ש 

  .איז אויך מעגליך פארן מאן איר איבער צו דרייען וכו' באקומט א פרוי מיט שווערע נאטורן

זאל קויפן מתנות און ארויסנעמען אין  מעןעס איז דא וואס לערנען מיט חתנים 

אבער מוהרא"ש האט אונז אנדערש . , און דאס מאכט שלום בית'רעסטעראנט' וכדומה

אז שלום בית איז נישט געוואנדן  מוהרא"ש זכרונו לברכה האט אונז געלערנטגעלערנט, 

א פרוי דארף נישט קיין מתנות, א פרוי דארף נישט מען זאל אין מתנות וכדומה לזה, ווייל 

צו  רעדט שייןאיר ארויס נעמען וכדומה, א פרוי וויל א מאן וואס איז נאנט מיט איר און 

 :):(סוטה כזאגן כמינו זכרונם לברכה , אזוי ווי חאיר, ער הערט איר אויס און פארשטייט איר

א פרוי וויל ענדערש ווייניג עסן און  ."ּוְפִריׁשּות ַקִּבין ִמִּתְׁשָעה, ְוִּתְפלּות ְּבַקב ִאָׁשה רֹוֶצה"

מיטן מאן; אודאי איז זיין נאנט מיט איר מאן, ווי איידער אסאך עסן און נישט זיין נאנט 

, אבער נישט דאס איז שלום בית, שלום בית איז דיין ם טובגוט צו קויפן א מתנה לכבוד יו

  בסט איר.עשמייכל וואס דו שמייכלסט צו איר און די פאר גוטע ווערטער וואס דו ג

רעדט זיך  א פרויווען  ,ברענגט נישט קיין געלט ער מאןרעדט זיך אפ אז ד א פרויווען 

עס באדערט האט אלץ וכו' וכו', זאלסטו וויסן אז  'טעזי פארציילט וואס יענע חבראון  אפ
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 :זי האט דאס נישט, און זי שעמט זיך צו בעטןאון  ,זי דארף א מאן - איר גאר עפעס אנדערש

  ."איך דארף א גוט ווארט", "איך דארף אביסל ליבשאפט"

 ָיָרק ְוַאֲהָבה ָׁשם ִמּׁשֹור ָאבּוס ְוִׂשְנָאה בֹו"."טֹוב ֲאֻרַחת  :), יז(משלי טושלמה המלך זאגט 

עס איז דא ליבשאפט  וועןא ארימע מאלצייט  -עס איז בעסער צו עסן אביסל גרינצייג 

דערפאר בעט איך דיר זייער דו זאלסט ט; דארט, ווי שטיקער פלייש און מען האט זיך פיינ

זאלסט נישט אויפהערן צו געבן גוטע פון יעצט זיין נאכגעביג און זיין א "געבער", דו 

ווערטער פאר דיין ווייב, וועסטו זוכה זיין אז דער אייבערשטער וועט רוען ביי דיר אין 

און דו וועסט  ,שטוב, און אז דער אייבערשטער איז אין שטוב איז שוין דא אלע ברכות

  .מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן

...  

~~~~~~~~~~  

 חשון, שנת תשע"ח לפ"ק-ום ה' פרשת לך לך, ו' מרי -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

ף דער זון ", יוסָחַלׁש ְיהֹוֻׁשעַ ' רְד  ְּבֵריּה יֹוֵסף" ):(בבא בתרא יחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דערנאך איז ער  ", און ער איז געשטארבן,ִאיְנִגיד" פון רבי יהושע האט גע'חלש'ט,

וען ער האט זיך אויף געוועקט, ו "?ָחִזית ַמאי: ָאבּוָה  ֵליּה ָאַמרצוריקגעקומען צו זיך, "

ך ָהפּו עֹוָלם ֵליּה ָאַמר" : וואס האסטו געזען דארט אויבן אין הימל?טאטעט אים זיין פרעג

 ;איך האב געזען א פארקערטע וועלט :זאגט ער ",ְלַמְעָלה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמָּטה ֶעְליֹוִנים, ָרִאיִתי

און די אלע וואס  ,ב דא אויף דער וועלט זענען אויבן נישט חשובדי אלע וואס זענען חשו

זאגט אים זיין  ",ָרִאיָת  ָּברּור עֹוָלם: ֵליּה ָאַמר" דא נישט חשוב זענען אויבן יא חשובזענען 

 ןא ,, דו האסט געזען א שיינע וועלטען א פארקערטע וועלטדו האסט נישט געז :טאטע

נישט ווער עס האט געלט, אויבן קוקט מען ווער עס  ; ווייל אויבן קוקט מעןאמת'ער וועלט

  קען זיך דערהאלטן.
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זע צו גיין אין שול יעדן טאג דריי מאל א טאג דאווענען מיט מנין; מוהרא"ש פלעגט 

שטענדיג זאגן "אז מען דאוונט מיט מנין האט מען א דבר שבמנין (געלט)". און אויב דו 

ין נישט דא קיין מנינים, מיט דעם אלעם זאלסטו ביסט אויפגעשטאנען שפעט און עס איז שו

מקפיד זיין צו דאווענען נאר אין שול, ווייל אין שול דאוונט מען וכו', און אזוי ווערט 

  , אז מען זאל דאווענען אין שול.(אורח חיים, סימן צ, סעיף ט)גע'פסק'נט אין שלחן ערוך 

ִמי ֶּׁשֶּיׁש לֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלָׁשם " :)ספר המידות, אות תפילה, סימן לו(דער רבי זאגט 

", ווער עס האט שול אין זיין שטאט און ער גייט נישט אין שול ְלִהְתַּפֵּלל, ּגֹוֵרם ָּגלּות ְלָבָניו

דאווענען ברענגט ער אז זיינע קינדער זאלן דארפן גיין אין גלות; דאס איז א מאמר חז"ל 

, וואס האט צו טון אז איך גיי אין שול אז די קינדער זאלן נישט גיין אין לכאורה, )(ברכות ח.

גלות, נאר מען קען זאגן א פשוט'ער טעם, אז די קינדער זעען ווי דער טאטע גייט נישט אין 

שול וועלן זיי אויך נישט גיין אין שול, און אז די קינדער האבן נישט קיין טאטע וואס איז 

ט זיי דאווענען וועלן זיי האבן א גלות לעבן, זיי וועלן זיך וואלגערען זיי מחנך און גייט מי

  אין די גאסן רחמנא לצלן.

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

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

און 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, אמאל 

פארקערט אויך, עס קען זיין א מענטש וואס קיינער ווייסט נישט פון אים, מען מאכט נישט 

אים קיין בראטל, און אויבן אין הימל איז יענער זייער חשוב, ווייל ער גייט אין שול פון 

יעדן טאג דאווענען אפילו עס קומט אן זייער שווער, און ער רעדט צום אייבערשטן, ער 

פארציילט יעדע זאך וואס באדערט אים, דאס איז חשוב אויבן אין הימל, דערפאר האט ער 

  האסטו געזען. - א אמת'ער וועלט ,א שיינע וועלט", ָרִאיָת  ּורָּבר עֹוָלםאים געזאגט "

איך בעט דיר, שטארק דיר און ווער נישט צעבראכן ווען דו זעסט אז דו פרובירסט 

  אזוי שטארק און דו פאלסט צוריק וכו' וכו'; דאס איז אלעס נאר בשביל הבחירה והנסיון.
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דיר, און דו נעמסט ארויס התחזקות איך האף אז דו ליינסט די בריוו וואס איך שרייב 

אויף לעובדה ולמעשה; זה חלקי מכל עמלי צו זען ווי דו דערהאלסט זיך, דו לערנסט און 

  דו דאווענסט.

  זיי געזונט און שטארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

...  

~~~~~~~~~~  

 תשע"ח לפרט קטןחשון, שנת -ערב שבת פרשת לך לך, ז' מר -רת ה' יתברך בעז  

  רו יאירנ... לכבוד 

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר גייען אריין אינעם הייליגן שבת, א מתנה וואס דער 

  אייבערשטער האט אונז געגעבן, אז מיר זאלן זיך קענען אביסל דערנענטערן צו אים.

 תא גאנצע וואך איז א מענטש פאריאגט צו ברענגען פרנסה, אבער ווען עס קומט שב

א ביסל דאווענען. ווער רעדט נאך אז מען  ,קען מען אביסל לערנען ,'ָּבא ַׁשָּבת ָּבא ְמנּוָחה' -

ך אויף שבת קודש, די קינדער ווארטן א גאנצע ווא זוכה געווען און מען האט קינדער; האט

צו זיצן אביסל מיט זייער טאטע און מאמע ביים שבת טיש, באקומען אביסל 

  , און הערן שיינע מעשיות און שיינע ניגונים וכו'.אויפמערקזאמקייט

גרייט דיר אן שיינע מעשיות וואס צו דערציילן; קינדער האבן זייער ליב צו הערן 

זאגט (ליקוטי מוהר"ן,  מעשיות, און דאס ברענגט זייער גוטע תוצאות, אזוי ווי דער הייליגער רבי

זאגט  –זאלסט וויסן  ",ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאדֶׁשִּסּפּוֵרי  ,ַּדע" חלק א', סימן רמח):

ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים  ִּכי"מעשיות פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך,  אז פארציילן –דער רבי 

". ווייל דְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹ ,ִמַּצִּדיִקים ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך
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א  און מען באקומט ,ווען מען הערט א מעשה פון א צדיק, ווערט מען אויף געפלאמט

מורא'דיגע חשק צו ווערן אן ערליכער איד; מען זעט ווי דער צדיק האט זוכה געווען און 

ווען א קינד  ער איז בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות, וויל מען אויך ווערן א צדיק, בפרט

  הערט א מעשה פון א צדיק, ווערט ער זייער נתעורר דורך דעם.

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

מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערענט מוסר מיט זיינע קינדער, האט דער מלמד געזאגט: 

מוסר ספרים לערנסטו מיט זיי?" זאגט דער "יא"; האט ער אים געפרעגט: "וואסערע 

מלמד: "חובות הלבבות", זאגט אים דער הייליגער צאנזער רב: "נישט די מוסר מיין איך, 

איך פרעג צי דו פארציילסט זיי מעשיות פון הייליגען רבי'ן ר' אלימלך און פון זיין ברודער 

ערט אויף דאס הארץ צו זיין אן דער הייליגער רבי ר' זושא?" ווייל מעשיות פון צדיקים פיי

  ערליכער איד.

דער רבי האט אמאל פארציילט ווי אזוי האט ער זוכה געווען אנצוהייבן דינען דעם 

אייבערשטן; ווען די תלמידים פון הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו פלעגן קומען קיין 

הויז פון בעל שם טוב, און זיך מעזיבוז צום ציון פון זייער רבי, פלעגן זיי אריין גיין אין 

דערמאנען די צייטן וואס זיי פלעגן זיין ביים בעל שם טוב; דער רבי איז געווען א קליין 

אינגל דעמאלט, און פלעגט זיך אונטער הערן די שמועסן פון די קדושי עליון, איינמאל 

ארן, אז זיין האט דער רבי געהערט די מעשה ווי אזוי דער בעל שם טוב איז געבוירן געוו

מאמע שרה איז געווען זייער אלט בשעת זי האט געבוירן דעם בעל שם טוב, און זי איז 

גלייך דערויף נפטר געווארן, ווען דער בעל שם טוב איז אלט געווען פינף יאר האט אים 

איך גיי יעצט אוועק פון  !"ישראליקזיין טאטע צוגערופן און אים געזאגט בזה הלשון: 

זאלסט נישט מורא האבן פון קיינעם, דו ביסט  כדרך כל הארץ, איך בעט דיר עלטדער וו

. אזוי איז נפטר געווארן דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר, נעבן דיר" ,נישט אליין

  דעם בעל שם טוב'ס טאטע.

דער בעל שם טוב איז אלט געווען פינף יאר, און איז געווען איינער אליין אין א גרויסע 

שראליק! עלט. ער האט אבער שטענדיג געדענקט זיין טאטע'ס לעצטע ווערטער: "יוו

דער אייבערשטער איז מיט דיר,  ,זאלסט נישט מורא האבן פון קיינעם, דו ביסט נישט אליין
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". אזוי איז ער אויף געוואקסן, און וואס ער האט נאר געדארפט האט ער ביי דיר, נעבן דיר

  געבעטן דעם אייבערשטער.

די מעשה האט דער הייליגער רבי געהערט ווען ער איז נאך געווען א קליין אינגל; 

גלייך ווען דער רבי האט געהערט די מעשה איז אריין אין אים א מורא'דיגע חשק צו ווערן 

א  צדיק, ער האט אנגעפאנגען צו טראכטן: "געוואלד! איך וויל אויך זיין א צדיק! אפשר 

ן, און אנהייבן רעדן צום אייבערשטן וועל איך אויך ווערן א צדיק"; אז איך וועל דאס נאכטו

דער רבי איז גלייך ארויס פון שטוב און געגאנגען צום ציון פון בעל שם טוב, און געוויינט 

צום אייבערשטן: "רבונו של עולם, איך וויל זיין א צדיק", "איך וויל זיין אן ערליכער איד 

  כה געווען צו וואס ער האט זוכה געווען.וכו'"; ביז דער רבי האט זו

זעט מען פון דעם, אז ווען א קינד הערט א מעשה פון א צדיק, פלאקערט דאס אים 

  אויף זיין הארץ צו ווערן א גרויסער צדיק.

זע צו רעדן צו דיינע קינדער זיי זאלן אכטונג געבן מיט וועם זיי חבר'ן זיך; היינט אין 

אונזער דור זענען דא זייער אסאך מניוולים און משחיתים וואס זוכן צו מטמא זיין נשמות 

סיי  -ישראל מיט עבירות. דערפאר איז א חיוב אויף עלטערן צו רעדן צו זייערע קינדער 

סיי מיט די מיידלעך, קלאר און דייטליך ברחל בתך הקטנה: "קיינער קען  מיט די אינגלעך

שרייבט מען 'וכו', אבער פארן קינד זאגט מען נישט  -דיך נישט צורירן וכו'" (ביים שרייבן 

'וכו', וד"ל), און מען זאל אכטונג געבן ווען איינער איז זייער זיס וכו'; מוהרא"ש זכרונו 

יין טאטע האט אים אייביג מזיר געווען ער זאל אוועק שטיין פון לברכה האט געזאגט אז ז

ער זוכט נאר צו  -ביטערע מענטשן און פון זיסע מענטשן; ווען מען זעט איינער איז צו זיס 

קושן און צו גלעטן, דארף דאס אנצינדן א רויטע לעמפל; עלטערן דארפן זייער אכטונג 

און מיט וועמען זיי דרייען זיך וכו', נישט לעבן אין  וואו זיי זענען, -געבן אויף די קינדער 

דמיונות (דינייעל) און אריין שטעקן דעם קאפ אין זאמד, און זאגן: "מיינע קינדער זענען 

  מסודר".

איך שטאלציר זייער שטארק מיט אונזער מוסד; איך בין געווען א מלמד פינעף יאר 

ב מיט זיי, אז מען -האב אנגעפאנגען רעדן אפאר אינגלעך פון דרייצן פערצן יאר, און איך 

טאר נישט לייגן די הענט אויפן ברית קודש, מען דארף זיין הייליג, און זיי זענען געשטאנען 
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און מיר אנגעקוקט אזוי ווי דער האן קוקט אין די בני אדם, ווי איינער זאל אראפ ווארפן א 

אכן וואס זענען געווען באהאלטן ביי באמבע; פלוצלינג האבן די קינדער אנגעפאנגן רעדן ז

זיי, דער זאגט מיר אז זיינע עלטערן זענען אוועק געפארן און מען האט אים געשיקט צו א 

מומע און זי האט מיט אים רחמנא לצלן געטון עבירות יעדן טאג, א צווייטער קומט וויינען 

יינער האט זיי נישט אז זיין פעטער האט געטון מיט אים עבירות, און אזוי ווייטער; ק

אנגעגרייט אז עס זאל נישט פאסירן וואס האט פאסירט מיט זיי. אומשולדיגע קינדער, 

אומשולדיגע ריינע נשמות ווערן אריין געשלעפט אין די עקעלדיגע עבירה, ווייל מען האט 

  זיי נישט אנגעגרייט.

ינדער אז קיינער ברוך השם ביי אונז אין חדר און אין מיידל סקול רעדט מען צו די ק

קען דיר נישט צורירן, און אויב איינער כאפט דיך אן אויף דיינע פריוואטע פלעצער זאלסטו 

דאס פארציילן פאר דיין מלמד/טיטשער אדער עלטערן. וויפיל אינגעלייט מוטשען זיך 

און  היינט ווייל זייערע ווייבער זענען אומגליקליך געווארן ווען זיי זענען געווען מיידלעך,

היינט ווילן זיי נישט האבן קיין שום שייכות מיטן מאן, ווייל עס קומט זיי ארויף אלטע 

שרעקעדיגע זכרונות און טראמא לא עלינו; זיי פארלירן זייער טראסט אין מענער, ווייל זיי 

האבן אין קאפ א שרעק וכו'. וויפיל מעשיות האב איך געהערט ווי מענטשן וויינען: מיר 

ווייל מען האט זיי געטשעפעט וכו';  -מגליקליך, מיר ווילן נישט האבן מיטן ווייב זענען או

  ואי אפשר להאריך מפני הצניעות.

דערפאר דארף מען רעדן צו די קינדער, זיי מסביר זיין שיינערהייט וואס זיי האבן צו 

ל אז מען טון (נישט חס ושלום דערשרעקן, אז זיי זאלן באקומען א פחד פון מענטשן); וויי

רעדט צו די קינדער און מען זאגט זיי שיינערהייט אז עס זענען דא מענטשן וואס זיי זענען 

נישט געזונט זיי ווילן אנכאפן אויף נישט איידעלע פלעצער, און מען דארף זיך היטן פון 

  זיי, דעמאלט שפארט מען איין אסאך עגמת נפש.

ארטן צו הערן ווי א אינגערמאן קומט זע צו זינגען שבת די זמירות; אלע מלאכים וו

אהיים פון שול און זינגט שיין די זמירות; דיין ווייב און קינדער וועלן זייער הנאה האבן 

  פון א שיינע סעודה.
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זי קאכט און באקט און  ;יר אז זי גרייט אן א שיינע סעודהא פרוי באקלאגט זיך מ

איר ביז דערווייל דערזעט צו זיך אז עודה, און זי ווארט צו האבן א שיינע ס ,רוימט די הויז

לט זיך אונטער קידוש, קוים קוים וואס מען קען הערן א ווארט, עקומט אהיים און מורמ מאן

ו' וכו', אן קיין ישר כח וכאון און ער עסט אפ די סעודה אן קיין זינגען, אן קיין התחזקות 

שיינע סעודה און דו וועסט עסן די  דערפאר זאג איך דיר, מאך א ;דאס טוט איר זייער וויי

  רווחים פון דעם.

און זיך אויסגעגאסן זיין הארץ אז  כרונו לברכה,רב וואזנער זהא איד איז געקומען צו 

און ער  ,ון ער פרעגט אים וואס ער זאל טוןא ,ער איז אראפגעפאלן אין שמוציגע עבירות

ר דער רב זאל זאגט פאר הרב וואזנער: "וואס דער רב וועט מיר זאגן וועל איך טון, אבע

הרב וואזנער איז בלאס געווארן, ווייל ער האט נישט געקענט צו זיך  .מיר געבען א תיקון"

אז יעדע  ,קומען פון וואס דער איד פארציילט, און ער זאגט אים: "איך געב דיר א תיקון

דער רב מאכט סטו זינגען אסאך זמירות ביי די סעודות". דער איד האט געמיינט אז שבת זאל

ער איד האט געפאלגט הרב וואזנער און ער האט זוכה געווען זיך פון אים שפאס, אבער 

  .ארויסצודרייען פון זיין בלאטע וכו'

, די טאטע מאך פרייליך דיינע קינדער, און זינג מיט זיי: "גוטע נאש מען ברענגט אריין

הייבט אן מסביר זיין, אז רעדן צום באשעפער איז די בעסטע זאך, אויב רעדט מען צום 

  באשעפער באקומט מען יעדע זאך".

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

  א גוט שבת.

...  

~~~~~~~~~~  
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  ~~~ שאלות ותשובות ~~~

  

  תוכן השאלה:

 ישיבה שליט"א, ש'כח פאר אלע לעבנסוויכטיגע עצות. לכבוד דער ראש

איך די מחלה פון דייעביטיס;  אפשר קען איך בעטן דעם ראש ישיבה אז ס'זאל ארויסקומען א קונטרס וועגן

דער דאקטאר זאגט אויב איך טו דאס נישט צוריק דרייען ביז דריי חדשים מוז איך דייעביטיס, און -האב יעצט פרי

  דייעביטיס. מעדיצין פארגיין אויף 

ס כאפט מיר א ציטער ווייל איך ווייס אז מענטשן פאלן אריין אין דעם און מ'קען זיך נישט ארויס דראפען, ע

בבחינת כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים ר"ל. נאכדעם ווערט מען מער אויסגעשטעלט צו אינפעקשנ'ס 

אראפ פערציג פונט גייט אלעס בעזרת השם צוריק צו נארמאל. שטעלט ר"ל. דער דאקטאר זאגט אז אויב איך לאז 

זיך א פראגע, וואס פארא וועג צו גיין? ווען איך עס נישט קיין קארבס, פארליר איך זייער שנעל, אבער דאס 

 קאסט אביסל מער, און ס'איז אביסל שווערער וועגן מיין דזשאב וואס איך דרייוו ארום לאנגע שעה'ן. איך האב

געהערט ועגן פרוכט דייעט וואס מענטשן פארלירן זייער שיין אבער איך בין חושש וואס דאס מאכט אויס פאר 

נישט קיין פראבלעם אבער  הגם פאר א יונגע מענטש איז די פרוכט צוקעריינער וואס האט שוין פרי דייעביטיס, א

  איז עס יא א פראבלעם.דייעביטיס פאציענט -יי א פריאפשר ב

טארן בכלל נישט עסן זיסע פרוכט. איך האב פרובירט צו פרעגן דעס ן וואס ליידן אויף דייעביטיס מענטש

פון מיין דאקטאר אבער זיין ענטפער איז אז מ'זאל נישט גיין אויף א וועג פון עקסטרעם. נאר עסן א האלבע טעלער 

  קארבס.תבואה -גאנצע  גרינס, א פערטל טעלער פראטיען, א פערטל טעלער

ער ראש ישיבה האט מיר שוין אזויפיל עצות געגעבן וואס האט מיר געמאכט זען א קלארע וועג ווי אזוי ד

צו גיין הלואי קען די ראש ישיבה מיך מחזק זיין אויך מיט עפעס א וועג אין דעם פלאנטער. אז די ראש ישיבה געט 
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און לעבן אין גן עדן, אפשר קען די ראש ישיבה אזויפיל צייט, כח און מח אז מענטשן זאלן לערנען און ענדיגן ש"ס 

  דייעביטיס. אויך ארויס העלפן צו לעבן אן די שרעקליכע מחלה פון

  .שכח פאר אלעס

        משה

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת לך לך, ב' מר -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאירלכבוד משה 

  .בריוו ערהאלטן דייןאיך האב 

איך פארשטיי נישט וואס גייט פאר מיט דיר; דער דאקטער זאגט דיר קלאר אין פנים 

אז אויב דו גייסט נישט אכטונג געבן וואס דו עסט, גייסטו ליידן אויף צוקער השם ישמרינו, 

קומסטו מיר בעטן חיזוק? וואס איז דא א גרעסערע חיזוק פון דאס וואס דער דאקטער האט 

אז דו דארפסט אכטונג געבן וואס דו עסט? א מענטש וואס הערט פונעם  דיר געזאגט,

דאקטער אז אויב גייט ער נישט אכטונג געבן וואס ער עסט, ווערט ער ביז א חודש צוויי 

נעבעך געכאפט מיט די מחלה פון צוקער, וואס דאס ברענגט נאכדעם שרעקליכע זאכן; 

  ינו, אזא מענטש דארף נאך חיזוק?מען הייבט אן שניידן פונעם מענטש השם ישמר

איך מוז דיר זאגן, באמת איך פארשטיי דיר נישט; וואו קומט יעצט אריין שרייבן א 

קונטרס פאר מענטשן? איך מיין דו זאלסט איבער ליינען די שאלה וואס דו שרייבסט, ווי 

ס וועט דיר שיין דו ברענגסט ארויס די סכנה פון נישט אכטונג געבן וואס מען עסט, און דא

  מחזק זיין.
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איך האב גערעדט מיט דיר, איך האב דיר געזאגט אז דו דארפסט מאכן איבונגען יעדן 

טאג, ענטפערסטו מיר אז דו האסט נישט קיין צייט; איך וויל דיר פרעגן צי דו ביסט ביים 

, מובא (תורת כהניםדעת, דער דאקטער ווארענט דיר, ממש אזוי ווי חכמינו זכרונו לברכה זאגן 

 ִּתְׁשָּכב ְוַאל צֹוֵנן ּתֹאַכל ַאל' :לֹו ָאַמר ,רֹוֵפא ֶאְצלֹו ֶׁשִּנְכַנס ַלחֹוֶלה ָמָׁשל" ברש"י ויקרא טז, א):

 'ְּפלֹוִני ֶׁשֵּמת ְּכֶדֶר  ָּתמּות ֶׁשּלֹא ,ְּבַטַחב ִּתְׁשַּכב ְוַאל צֹוֵנן ּתֹאַכל ַאל' :לֹו ְוָאַמר ַאַחר ָּבא ';ְּבַטַחב

צו א חולה וואס דער דאקטער זאגט אים: געב אכטונג ", א משל ָהִראׁשֹון ִמן יֹוֵתר ֵזְרזֹו ֶּזה -

נישט צו שלאפן אין א קאלטע פלאץ, און עס נישט קיין קאלטע עסן; נאכדעם איז דא א 

צווייטער דאקטער וואס זאגט אים: געב אכטונג נישט צו שלאפן אין א קאלטע פלאץ, און 

און יענער', דער צווייטער  עס נישט קיין קאלטע עסן, 'זאלסט נישט שטארבן אזוי ווי דער

דאקטער האט אים שוין מער געווארענט ווי דער ערשטער; דאס זעלבע זאג איך דיר: דו 

זאגסט אליין מיט דיין מויל אז דו גייסט נאך אביסל האבן לא עלינו צוקער, דער דאקטער 

אז האסט הייסט דיר דו זאלסט גיין יעדן טאג מאכן איבונגען פאר דיין געזונט, ענטפערסטו 

  נישט קיין צייט?

זיי מיר מוחל אז איך שרייב דיר אזוי אין פנים אריין; א נארמאלע מענטש כאפט א 

שרעק ווען ער הערט אז ער האט צוקער אין די בלוט. א מענטש דארף זיין בעל הבית אויף 

", זייער ִּבְרׁשּוָתם ִלָּבם - ַהַּצִּדיִקים" (בראשית רבה לד, י):זיך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

  ניין. –הארץ איז אונטער זייער רשות, דאס מיינט אז ער קען זיך זאגן 

איך בעט דיר זייער טייערע ליבער משה נרו יאיר, פאלג דעם דאקטער, און קוק נישט 

אויף געלט; אמת, ווען מען עסט געזונטע עסן קאסט דאס אסאך מער ווי נישט געזונטע 

ן נישט פארן לעבן, וואס האט מען פון געלט אז מען איז חס ושלום עסן, אבער וואס טוט מע

  נישט געזונט?

קוק נישט אויף קיין צייט, ווייל דיין געזונט קומט פאר אלעס, און בעט דעם 

אייבערשטן אז דו זאלסט זיין געזונט. דער אייבערשטער איז דער אב הרחמן, און דער רופא 

אייבערשטן און בעט אים יעדע זאך, וועט אים דער נאמן; ווען א מענטש קומט צום 

  אייבערשטער העלפן.
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דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן א רפואה שלימה, און האבן שכל צו 

  וויסן אז דאס לעבן איז נישט קיין שפיל.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  הראש ישיבה שליט''א, דלכבו

צייט צו ענטפערן שאלות, און יעצט וואלט איך געוואלט פרעגן עטליכע קודם יישר כח פאר'ן אוועקגעבן 

  שאלות.

שאלה א', לויט ווי מוהרא''ש זאגט אז די ערשטע זאך זאל מען ארבעטן אויף שמחה, איז וואס זאל מען טון 

עס קען דאך  ביז מען איז קונה די מדה, זאל מען נישט ארבעטן אויף אנדערע זאכן ווי שלום בית און חינוך הבנים?

  אדורך גיין יארן ביז מען איז קונה די מדה.

שאלה ב', אויך וואלט איך געוואלט פרעגן ווי אזוי קען מען האבן הכרת הטוב פאר'ן רבש"ע אויף דעם וואס 

ער האט באשאפן די נשמה וואס דעמאלט איז דא נהמא דכסיפא און ממילא מוז די נשמה אראפקומען דא אויף 

דורך גיין אלע שוועריקייטן, סיי צדיקים און אוודאי רשעים. עס וואלט לויט די פראסטע שכל געווען די וועלט און א

בעסער אז די נשמה זאל בכלל נישט באשאפן ווערן, אזוי ווי די ספרים פרעגן וואס איז די גרויסקייט פון יציאת 

יי ענטפערן כדי זיי אויס צולייטערן איז מצרים אז ער האט אונז אריינגעברענגט אין מצרים און די תירוץ וואס ז

  נישט שייך דא.

שאלה ג', איר דערמאנט אסאך אין אייערע שיעורים אז מען קען לעבן דא אויף די וועלט בגשמיות און דאך 

דינען השי''ת, עס נישט קיין סתירה, איז מיר שווער ווייל אין שו''ע שטייט סימן רל''א בערך, אז א מענטש זאל 

אלע זיינע עניני גשמיים נאר אויב עס איז א צורך אין עבודת השם, צום ביישפיל נישט עסן אדער שלאפן נאר טון 

  מער וויפיל עס פעלט אויס.
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  א גרויסן יישר כח.

  עקיבא יוסף

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן -יום א' פרשת לך לך, ב' מר -רת ה' יתברך בעז

  רו יאיריוסף נלכבוד עקיבא 

  .איך האב דערהאלטן דיין בריוו

  איך וועל פרובירן צו ענטפערן על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.

, ַאַחת ִמָדה ַעל קֹוֶדם ְלַבֵּקׁש : "ְצִריִכיםנב) חלק א', סימן ,(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 

 ִמָדה ַעל ַּפַעם ְּבָכל ְלַבֵּקׁש ְוֵכן, ְׁשִנָּיה ִמָדה ַעל ְלִהְתַּפֵּלל ְצִריִכים ָאז, ַהּזֹו ַהִּמָּדה ֶאת ּוְּכֶׁשׁשֹוְבִרים

א מענטש זאל קודם נעמען איין  ,ָרעֹות" ְוַהַּתֲאוֹות ַהִּמּדֹות ָּכל ֶאת ִמֶּמּנּו ֶׁשְיַבֵטל ַעד ַאֶחֶרת

מדה און בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, און ווען ער האט שוין צעבראכן די שלעכטע 

דעם אייבערשטן אויף דעם, ביז ער וועט זוכה מדה זאל ער נעמען נאך א מדה און בעטן 

  זיין צו צעברעכן אלע זיינע שלעכטע מידות.

מדה זאל מען ביי וועלכע מדה הייבט מען אן, אויף וועלכע  שטעלט זיך די קשיא:

? מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן אז די ערשטע זאל מען בעטן אויף "שמחה", בעטן ערשט

 אלע מידות רעות און שלעכטע תאוות,פאלט שוין אוועק  ,יךווייל איינמאל מען איז פרייל

האט מען נישט אזויפיל פראבלעמען. דאס מיינט נישט צו זאגן אז פרייליך,  איז מעןאז און 

א מענטש דארף נישט בעטן אויף שלום בית, אויף קינדער, און אויף פרנסה וכו' וכו', 

וען דער מענטש רעדט זיך אויס זיין פארקערט, דער עיקר  שלימות פון התבודדות איז ו

הארץ צום אייבערשטן אזוי ווי ער רעדט צו א גוטע חבר; אודאי דארף מען בעטן אויף 
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גוטע קינדער, טייכן טרערן דארף מען פארגיסן צום אייבערשטן אז די קינדער זאלן זיין 

  ערליכע אידן.

ן ער בעט דעם נאר ווען א מענטש וויל אויסארבעטן זיינע שלעכטע מידות, או

אייבערשטן ער זאל האבן גוטע מידות, אויב הייבט מען אן מיט שמחה, פאלן אוועק אלע 

שלעכטס, ווייל ווען א מענטש איז טרויעריג און דעפרעסט, דעמאלט פאלט ער אריין אין 

כעס און אין שלעכטע מעשים, אזוי אויך ער פאלט אין קדושה, ווייל אלע פראבלעמען 

ווען מען איז נישט פרייליך. דערפאר דארף א מענטש פרובירן מיט אלע זיינע הייבן זיך אן 

  כוחות צו זיין שטענדיג פרייליך, און שטענדיג בעטן דעם אייבערשטן ער זאל זיין פרייליך.

דאס וואס דו פרעגסט פארוואס מען איז באשאפן געווארן וכו'; עס איז נישט כדאי 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן יב):וכו', ווייל דער רבי זאגט  אריין צו גיין אין די אלע חקירות

ְוָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות , ל ְּבָטעּוִתים ּוִמְכׁשֹולֹות ַרִּביםיּוַכל ִלּפֹ, ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵלך ַאַחר ִׂשְכלֹו ְוָחְכָמתֹו"

קען ער צוקומען צו ", ווען א מענטש גייט נאך זיין שכל און זיין חכמה, ְּגדֹולֹות, ַחס ְוָׁשלֹום

ְּכגֹון ָהְרָׁשִעים , ְוֵיׁש ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבהמאכן גרויסע טעותים און צו גרויסע פראבלעמען, "

", עס זענען ל ָהָיה ַעל ְיֵדי ָחְכָמָתם ְוִׂשְכָלםְוַהּכֹ ד ַהְמֻפְרָסִמים, ֶׁשִהְטעּו ֶאת ָהעֹוָלםַהְּגדֹוִלים ְמאֹ

אבן פארדרייט דער וועלט, און אלעס האט זיך אנגעהויבן געווען גרויסע רשעים וואס ה

ְוִעָּקר ווייל זיי זענען נאך געגאנגען נאך זייערע חכמות; דער רבי זאגט דארט ווייטער: "

 ֵּכל ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשהּוְלִהְסַּת , ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ,ֵלך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּותַרק ֵלי ,ַהַּיֲהדּות הּוא

", דער עיקר פון אידישקייט איז, מען זאל פאלגן די הייליגע תורה ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך

בתמימות ובפשיטות, און פאר מען טוט א זאך זאל מען קוקן צי דאס איז דער רצון פונעם 

  אייבערשטן.

, ִמֶׁשִּנְבָרא יֹוֵתר אִנְבָר  ֶׁשּלֹא ָלָאָדם לֹו נֹוַח " (עירובין יג:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

עס איז בעסער פארן מענטש ער זאל ווען נישט באשאפן  ",ְּבַמֲעָׂשיו ְיַפְׁשֵּפׁש ֶׁשִּנְבָרא ְוַעְכָׁשיו

ווערן, אבער יעצט אז מיר זענען שוין באשאפן געווארן זאל מען זען אריינצוכאפן ווי מער 

באשאפן, דארפן מיר אים מצוות ומעשים טובים; דערפאר, אז דער אייבערשטער האט אונז 

  דאנקען און לויבן אן קיין חכמות וכו'.
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ווי א מענטש דאנקט און לויבט אים,  זעטווען דער אייבערשטער ר' נתן האט געזאגט: 

פאר די מלאכים: "קוקט אן דעם איד, ער האט גארנישט און ער אייבערשטער ער דזאגט 

דער ווען ", און פארקערט אויך, דאנקט מיך, איך וועל אים ווייזן וואס גוטס מיינט

זאגט ער: "איך וועל אים  ,אייבערשטער הערט ווי איינער הערט זיך נישט אויף אפצורעדן

  ווייזן וואס שלעכטס מיינט".

דאס וואס דו פרעגסט ווי אזוי קען מען לעבן מיטן אייבערשטן צוזאמען מיט עולם 

אז מען טאר נישט הנאה  סימן רלא) ,חיים (אורחהזה וכו', אמער עס שטייט דאך אין שלחן ערוך 

האבן פון עסן און שלאפן, און פון אנדערע הנאות; דיין קשיא איז דער תירוץ, קוק אריין 

 -ווי דער מחבר רעכענט אויס אלעס וואס דער מענטש טוט  (שם)דארט אין שולחן ערוך 

(משלי ג, וי ווי עס שטייט עסן, שלאפן, וכו' וכו', אז מען זאל אלעס טון מיטן אייבערשטן, אז

"ווי איז שייך תאוות, עסן  (שיחות הר"ן, סימן נא):". דער רבי האט געזאגט ָדֵעהּו ְּבָכל ְּדָרֶכיך" ו):

דארף מען אז מען זאל קענען לעבן, שלאפן דארף מען כדי מען זאל קענען האבן כח צו 

ייבערשטער האט אזוי דינען דעם אייבערשטן, און חתונה האבן דארף מען ווייל דער א

  געהייסן, ממילא ווי איז שייך תאוות?

דער רבי האט געזאגט, ווען ער זאל וויסן אין זיין יונגע יארן צו וואס מען קען צו 

קומען דורך התבודדות, וואלט ער זיך נישט מסגף געווען אין די אינגע יארן; דער עיקר 

  ימוד התורה און תפילה.דארף א מענטש אויסניצן זיינע טעג און יארן מיט ל

דער רבי האט אונז געגעבן א גרינגע דרך הלימוד, א וועג ווי אזוי יעדער איד קען זוכה 

זיין צו לערנען די הייליגער תורה. אפילו איינער וואס האט נישט קיין מח, און ער 

קען אויך זוכה זיין צו ענדיגן כל התורה כולה אויב פאלגט  -פארשטייט נישט קיין לערנען 

ייבט אן לערנען כסדרן, אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט, ער דעם רבי'ן און ה

 ּוִמֵּמיָלא ְּכֵסֶדר ַהְּדָבִרים לֹוַמר, ָהֲאִמיָרה ִהיא ָהִעָּקר" (שיחות הר"ן, סימן עו):אזוי ווי דער רבי זאגט 

", דער עיקר זאל מען זען צו זאגן די ווערטער פון די תורה, אפילו מען פארשטייט ָיִבין

ביים סוף וועט מען פארשטיין. דערפאר בעט איך דיר זייער, זיי קלוג און זע צו  נישט, און

לערנען יעדן טאג אביסל חומש, משניות, גמרא און הלכה, נאר דאס וועט איבער בלייבן 

פון אונז, און נאר דאס מאכט פרייליך א מענטש, פון אלע חקירות און חכמות האט דער 

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

רציתי להודות מכל הלב להרב הראש ישיבה שליט''א על החיזוק הגדול שמקבלים מהשיעורים שמחזק 

  ומעודד כל כך הרבה אנשים ואני בתוכם. זכות הרבים תלוי בכם.

''השיעור'' של השתדלות בענין הפרנסה? ממתי כבר לא צריכים שום השתדלות רציתי לשאול עד כמה 

  אלא להאמין ולבטוח בהשם שהוא זן ומפרנס לכל?

  יישר כוח גדול

  יוסף

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

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

  נרו יאיריוסף לכבוד 

  .דערהאלטן דיין בריוואיך האב 
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וויסן זאלסטו אז אמונה און בטחון קומט נישט אריין ווען מען זעט אז מען איז נישט 

מצליח וכו', נאר א מענטש דארף לעבן מיט אמונה ובטחון סיי ווען עס גייט אים גוט און 

  סיי ווען עס גייט אים פארקערט ווי ער וויל.

אז די גאנצע וועלט איז איין שטיק  א מענטש דארף גוט אריין נעמען אין זיך

אייבערשטער און איך שטיי אינדערמיט; ווי מער א מענטש נעמט אריין אין זיך אז אלעס 

איז דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער איז ממלא כל עלמין און מסובב כל עלמין, 

ע תנועה איז עס איז נישט דא קיין מציאות אויסערן אייבערשטן, און אין יעדע איינציגסט

דארט באהאלטן דער אלופו של עולם, דאס איז די גרעסטע הנאה און געשמאק וואס מען 

קען האבן אויף דער וועלט. מען שפירט שוין אויף די וועלט די הנאה וואס מען גייט זוכה 

  זיין צו שפירן אין 'גן עדן'.

קען דיר נישט געבן דערפאר זאלסטו זיך מחזק זיין אין אמונה, און גלייבן אז קיינער 

קיין פרנסה און קיינער קען דיר נישט צו נעמען דיין פרנסה, ווייל נאר דער אייבערשטער 

 ךּובְמקֹוְמ  ִיְקָראּוךך ְּבִׁשְמ " (יומא לח.):איז דער וואס געבט פרנסה. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ֲאִפילּו ,ַּבֲחֶבְרָּתּה נֹוַגַעת ַמְלכּות ְוֵאין ,ַלֲחֵבירֹו ַּבּמּוָכן נֹוֵגעַ  ָאָדם ֵאין ך,לְ  ִיְּתנּו ךּוִמֶּׁשּלְ  ,ּיֹוִׁשיבּוך

", קיינער קען גארנישט צונעמען פון א צווייטן; איי וועסטו פרעגן: 'פארוואס ִניָמא ִּכְמא

דארף מען גיין ארבעטן? אויב אלעס איז דער אייבערשטער, וועל איך בלייבן זיצן אין 

(ספרי דברים, ין חכמינו זכרונם לברכה שטוב, וואס האב איך צו ארבעטן?' אויף דעם זאגן שו

 יֹוֵׁשב ְיִהי ָיכֹול, ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבָכלך ּוֵבַרְכִּתי" (מלשון הכתוב דברים טו, יח):אויפן פסוק  פרק טו, פיסקא קנח)

, און דער אייבערשטער שיקט מען דארף ארבעטן ",ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבָכל לֹוַמר ַּתְלמּוד ?ּוָבֵטל

  פארדינען פרנסה.אריין די ברכה מען זאל 

 ד איז געקומען צום הייליגן חפץ חייםאיא  ,האט דערציילט זכרונו לברכה מוהרא"ש

"רבי, מיין פרנסה געבער איז : ער האט אויסגעבראכן אין א געוויין זכותו יגן עלינו, און

און  וק מילך פונעםער פלעגט מעלקן און  ו,דער איד האט געהאט א ק ;געשטארבן"

ער אריין אין שטאל און  איזצופרי און פון דעם האט ער געהאט פרנסה, פארקויפן די מילך, 

דער און ער איז געקומען צום חפץ חיים דערציילן איבער זיין צרה,  ,טויט וזיין ק געטראפן

שוין חפץ חיים האט אים געוואלט בארואיגן, אבער דער איד וויינט און שרייט אז ער גייט 

ם דער הייליגער חפץ אין פאר הונגער ווייל ער האט מער נישט קיין פרנסה, זאגט שטארב
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 ;און ער וועט דיר ווייטער געבן פרנסה ,חיים: "דיין פרנסה געבער איז דער אייבערשטער

די וועג ווי אזוי דו האסט נאר , וצו טראכטן אז דיין פרנסה איז געקומען פון א קס ושלום ח

אן אנדערע  דורךיעצט וועט קומען דיין פרנסה און , ווען דורך די קגעהאט פרנסה איז געו

  ."וועג

די מעשה דארף מען גוט אריינעמען אין זיך, אז מיר זאלן זיך נישט איינרעדן פאר איין 

ארבעט וועט  פארלירען דימען וועט  מינוט אז די פרנסה קומט פון די ארבעט, און אויב

אדער אנדערע מחשבות וואס קומען אריין אינעם מענטש: אויסגיין פאר הונגער וכו', מען 

א מענטש דארף זיך פארלאזן אויפן נאר  'ווי אזוי וועל איך האבן געלט?' 'וואס וועט זיין?'

דער אייבערשטער האט זיך שוין זיינע וועגן ווי אזוי ער העלפט דעם אז  ,אייבערשטן

 ַהָקדֹוׁש ְּבַיד ִהיא ַּפְרָנָסה ֶׁשל ַמְפֵּתַח "ב.):  (תענית. אזוי ווי חכמינו זכרונו לברכה זאגן מענטש

  .הּואך ָּברּו

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

בריוו פון א בחור וואס ער איך האב זייער הנאה פון די שיעורים און פון די בריוון. איך האב נעכטן געזען א 

שרייבט, 'איך פאל אין איך פאל אין איך פאל'. איך האב מיך ממש צוקייכט ווי א בעיבי, ווייל... טייערער ראש 

ישיבה וואס זאל איך זאגן, אז איך בין שוין א יונגערמאן איך האב א שיינע ווייב מיט גוטע שלום ביית, איך זאג 

  איך פאל און איך פאל און איך פאל מיט ביטערע עבירות.משניות און מעביר סדרה, און 
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איך וויין... ווייל דער בחור האט איר מחזק געווען ער זאל טרעפן א שידוך, אבער איך האב שוין א שידוך, 

אבער די רגילות וואס איך האב מיך צוגעוואוינט פון קינדווייז צו הוצאת זרע לבטלה, און בפרט אז היינט איז אזוי 

  נג צו טמא ווערן ווייל דער אינטערנעט פארברענט מיך מיט עקלדיגע שמוץ.גרי

איך האב שלום בית, און איך בין אינאיינעם מיט מיין ווייב אן קיין פרישות, אזוי ווי איר לערנט אויס אין די 

  וועלט.שיעורים, אבער גארנישט העלפט מיר נישט, די פייער פון שמוץ איז שטערקער פון אלעס אויף די 

איך ווייס נישט אויב ס'דא א תקנה פאר מיר, נאר אויב די תפילות וואס איך בעט וועט נאך איין שיינעם 

  !טאג העלפן, דאס איז מיין האפענונג. איך בין א יונגערמאן נישט א בחור, העלף מיך

  יואל

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-מריום ג' פרשת לך לך, ד'  - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד האברך היקר יואל נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך האב געליינט דיין וויי געשריי; וויסן זאלסטו, אז ווען א מענטש וויל תשובה טון 

און ארויס גיין פון זיינע שלעכטע מעשים, דארף ער האבן מורא'דיגע סבלנות, ווייל עס 

אין איין מינוט. ווען דער יצר הרע זעט ווי איינער וואס איז שוין געווען ביי אים גייט נישט 

אין זיין טאש וויל זיך ארויס רייסן פון אים, דעמאלט פרובירט ער מיט אלע כחות אים צוריק 

אריין צו שלעפן אין זיינע אלטע מעשים וואס ער האט געטון, און ער פרובירט מיט אלע 

ו ווארפן דעם מענטש, און אים צוריק שלעפן צו זיינע אלטע מעשים, כחות צוריק אראפ צ

דעריבער דארף מען האבן אסאך סבלנות ביז מען ווערט פטור פון דעם יצר הרע, און מען 

דארף אסאך שרייען צום אייבערשטן: "רבונו של עולם, נעם מיך ארויס פון מיין בלאטע, 
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איד", ביז מען איז זוכה ארויס צו קריכן פון די  העלף מיר טאטע, איך וויל זיין אן ערליכער

  טומאה.

דער הייליגער רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו טייטשט וואס חכמינו 

"ְּכָבר ָצַווח ַהּכֵֹהן ָאָּנא ַהֵּׁשם, ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ִּביִריחֹו", זאגט ער  (יומא כ:):זכרונם לברכה זאגן 

"ֶׁשְזַמן ָארֹוך ָצִריך ָהָאָדם ִלְצעֹק ָאָנא ַהֵׁשם, ָעְזֵרִני ֶׁשֶאְזֶּכה ְלָעְבְּדך  (נועם אלימלך, תחלת פרשת וישלח):

ֶּבֱאֶמת, ְוָאז ְוִנְׁשַמע קֹולֹו, ֲאָבל א ְּבָיִמים מּוָעִטים", מען דארף שרייען א לאנגע צייט צום 

  אייבערשטן ביז מען איז זוכה צו ווערן א צדיק.

בה איז ער זייער חשוב ביים אייבערשטן, וויסן זאלסטו אז ווען א מענטש טוט תשו

"ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין,  (ברכות לד:):עד כדי כך, אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין", אין הימל איז זייער חשוב א מענטש וואס קומט צוריק צום 

בן אסאך סבלנות ביז מען איז זוכה אריין אייבערשטן און טוט תשובה; מען דארף אבער הא

מ"ם, -צו קומען אין די קדושה, בפרט איינער וואס איז שוין געווען אין די הענט פונעם סמך

 -ער איז געווען צוגעוואוינט צו טון עבירות, בפרט די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

גם הברית, רייסט מען זיך הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, וואס ווען מען זינדיגט אין פ

אפ פונעם אייבערשטן; ווען אזא מענטש טוט תשובה, דארף ער האבן אסאך סבלנות ביז 

  ער איז זוכה אריין צו קומען אין די קדושה.

הוצאת זרע לבטלה  -אז אויף פגם הברית  (וישב קפח.; ויחי ריט.)דער זוהר הקדוש זאגט 

אז עס העלפט  (שיחות הר"ן, סימן עא)גער רבי זאגט העלפט נישט קיין תשובה, אבער דער היילי

יא תשובה, און אויף יעדע עבירה וואס א מענטש האט נאר געטון העלפט תשובה, נאר דאס 

וואס דער זוהר הקדוש זאגט אז עס העלפט נישט קיין תשובה, האט דער רבי געזאגט: 

' נתן זכרונו לברכה: "ווי "קיינער פארשטייט נישט פשט אין דעם זוהר, נאר איך"; פרעגט ר

אזוי קען זיין אז אויף א זאך וואס דער זוהר הקדוש זאגט אז עס העלפט נישט קיין תשובה, 

קומט דער רבי זאגן אז עס העלפט יא תשובה?" נאר באמת אויף יעדע זאך העלפט תשובה, 

  איי, פארוואס זאגט דער זוהר אז עס העלפט נישט קיין תשובה?

מענטש האט זיך מטמא געמאכט מיט די מיאוס'ע עבירה פון פגם נאר וויבאלד דער 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, האט ער זיך אפגעריסן פונעם אייבערשטן,  -הברית 
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 (נדה יג.):דורכדעם וואס ער האט געטון אזא הארבע עבירה וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַרע ְלַבָּטָלה ַחָייב ִמיָתה", רבי יצחק זאגט: "ְּכִאילּו "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ָּכל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶ 

ׁשֹוֵפך ָּדִמים", רב אסי זאגט: "ְּכִאילּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה"; ממילא דארף ער אריבער גיין דעם 

נסיון, אז מען פרובירט אים אויס זייער שטארק. אויב דער מענטש איז שטארק, ער מאכט 

נישט אפלאזן דעם אייבערשטן, זאל זיין וואס זאל  אפ ביי זיך: 'יעבור עלי מה, איך וועל

נאר זיין', דעמאלט איז ער זוכה צו תשובה טון, אבער אז א מענטש האט נישט קיין שכל, 

און הייבט אן זאגן: 'איך וועל שוין סיי ווי נישט זיין קיין צדיק', 'איך וועל שוין סיי ווי 

קיין תשובה'; דעמאלט בלייבט ער נעבעך  נישט זיין קיין ערליכער איד', 'מיר העלפט נישט

  אין זיינע אלטע מעשים רחמנא לצלן.

דאס איז פשט וואס דער רבי זאגט אז עס העלפט זיכער תשובה, אפילו אויף פגם 

אז א מענטש קוקט נישט אויף גארנישט, ער וויל נישט  -הברית, און דאס איז די תשובה 

דעם אייבערשטן אליין, אפילו מען זאל אים גארנישט און ער דארף נישט גארנישט, נאר 

אויף ווייזן קלאר אז ער קען שוין נישט תשובה טון, און ער זעט בפועל אז ער קען נישט 

ארויס קריכן פון זיינע אלטע רגילות'ער צו וואס ער איז צוגעוואוינט, דאך זאגט דער 

רשטן, איך וועל מענטש: 'מיר גייט גארנישט אן, איך וועל נישט אפלאזן דעם אייבע

פרובירן איין מאל ווייניגער צו טון אן עבירה, איך וועל געבן איין קוק ווייניגער וואו מען 

  דאס איז זיין תשובה. –טאר נישט' 

דערפאר בעט איך דיר טייערער ברודער, שטארק דיך און געב נישט אויף; דו זיי 

יך אין שטוב מיט דיין ווייב אן ממשיך מיט זאגן משניות און מעביר סדרה זיין, און פיר ד

קיין פרישות וכו' אזוי ווי דו שרייבסט מיר, און אפילו דו זעסט נישט ווי עס העלפט דיר 

זאלסטו ווייטער ממשיך זיין, ווייל דאס אליינס אז דו בעסט נאך הילף, דו וויינסט נאך, דאס 

  איז נאר ווייל דו פאלגסט די עצות פונעם הייליגן רבי'ן.

"ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה, ַוַּתְחמֹל ָעָליו, ַוּתֹאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה", זאגט  (שמות ב, ו):פסוק אויפן 

"ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּכל ִמִּלין ְּדָעְלָמא ַּתְלָיין ִּבְתׁשּוָבה, ּוִבְצלֹוָתא  (שמות יב:):דער זוהר הקדוש 

הּוא, ְוָכל ֶׁשֵּכן, ַמאן ְּדאֹוִׁשיד ִּדְמִעין ִּבְצלֹוֵתיּה, ְּדֵלית ָלך ַּתְרָעא, ְּדַצֵּלי ַּבר ָנׁש ְלקּוְדָׁשא ְּבִריך 

ְּדָלא ָעאִלין ִאיּנּון ִּדְמִעין", עס איז נישט דא קיין זאך וואס עס נוצט נישט דערויף תשובה, 

בפרט ווען א מענטש וויינט צום אייבערשטן; קיין שום טיר איז נישט פארמאכט פאר א 
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"רבונו של טש וואס קומט צום אייבערשטן און וויינט זיך אויס צו אים, און זאגט: מענ

עולם, האב אויף מיר רחמנות, איך זינק אין בלאטע, איך זינק אין די טומאה, איך קוק 

שמוציגע זאכן, און איך פאל נאך דעם אריין אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית, איך 

הייליגער באשעפער, איך ווער פארברענט פון קוקן שמוץ, העלף  האלט אין איין זינדיגן;

מיר, האב רחמנות אויף מיר, וואס זאל איך טון אז איך האב מיר צוגעוואוינט פון קינדווייז 

אן, איך האב מיר נישט געהיטן פון קינדווייז אן, ביז דאס איז שוין ביי מיר געווארן ווי א 

ר הקדוש: "ַוִּתְרֵאהּו ֶאת ַהֶּיֶלד, ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים, ְּדִאיּנּון זאגט דער זוהרגילות וכו' וכו'; 

ִיְׂשָרֵאל, ְּדִמְתַחָּטאן ָקֵמי ַמְלֵכיהֹון ְּבכָֹּלא, ּוִמָּיד ְּדִמְתַחְּנָנן ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִריך הּוא, ַהְדֵרי 

ְּכִתיב, ְוִהֵּנה ַנַער ּבֹוֶכה. ֵּכיָון ְּדָבֵכי, ִאְתַעדּו  ִּבְתׁשּוָבה, ּוָבָכאן ָקֵמיּה, ִּכְבָרא ְּדָבֵכי ָקֵמי ֲאבֹוי, ַמה

ָּכל ִּגְזִרין ִּביִׁשין ְּדָעְלָמא, ַמה ְּכִתיב? ַוַּתְחמֹול ָעָליו, ִאְּתַער ֲעלֹוי ְּבַרֲחִמים, ּוְמַרֵחם ֵליּה", ווען 

ירות זאל דער אייבערשטער זעט ווי א איד וויינט צו אים, זאגט דער אייבערשטער: "אלע גז

  מען צערייסן", און ער האט רחמנות אויף אים.

מען זעט, ווען א קינד פאלט אראפ און כאפט א שטארקע קלאפ, וואס איז דער סימן 

צו דער קינד איז בסדר צי נישט? אויב מען הערט ווי דער קינד וויינט, איז א סימן אז אלעס 

ב מען הערט נישט ווי ער וויינט, איז בסדר, ער לעבט, און מען ווערט רואיג, אבער אוי

אז ער וויינט  -דעמאלט איז זייער ביטער, ווייל דאס איז דער סימן פון א לעבעדיגע קינד 

ווען ער פאלט אראפ ברוחניות, ווי לאנג  -ווען ער פאלט אראפ. דאס זעלבע איז מיט א איד 

שמה איז נאך נישט מען שרייט צום אייבערשטן, איז א סימן אז דער מענטש לעבט, זיין נ

  אינגאנצן פארשלאפן.

דערפאר טייערער ברודער, איך האב געליינט דיין בריוו וואו דו וויינסט און דו שרייסט 

סט נישט אויס, זאלסטו וויסן, אז דאס אז דו וויינסט, דו בעטסט דעם טאז דו האל

שטער וועט דיר אייבערשטן, דאס אליין איז א סימן אז דו ביסט נאך אויף, און דער אייבער

  העלפן.

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

...  
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  תוכן השאלה:

  לכבוד די ראש ישיבה שליט"א

  ערשטנס וויל איך זיך באדאנקען פאר אלעס וואס די ראש ישיבה טוט פאר מיר!

שיעורים האב איך מיך אויסגעלערנט ווי אזוי צו איך הער די שיעורים פון די ראש ישיבה, און אדאנק די 

רעדן צו די אייבערשטער און אים דערציילן אלעס וואס באדערט מיך. אזוי אויך, אדאנק די שיעורים לערן איך 

  יעדן טאג חומש און משניות, און איך זאג תהלים יעדן טאג.

אמת'ע און ווירקליכע לעבנס געשיכטעס איך וואלט געוואלט בעטן, אויב די ראש ישיבה קען ביטע מיטטיילן 

פון בחורים און אינגעלייט וואס זענען געווען עדיקטעד צו אומאיידעלע ווידיאוס וכדו', וואס דערציילן פארן 

אייבערשטן אלעס וואס באדערט, און אים בעטן פאר הילף, און לערנען חומש, משניות, און זאגן תהלים יעדן טאג 

  פון זייער עדיקשן, און היינט צו טאגס זיי זענען מער נישט צוגעבינדן צו דעם.האט זיי אוועקגענומען 

(איך פרעג דאס, ווייל עס זענען דא וואס זאגן, אז איינער וואס איז עדיקטעד דארף זיך גיין באהאנדלען און 

, און ווערן סטעפס פראגראם, מאכן מיטינגען מיט נאך מענטשן וואס ליגן אין דעם עדיקשן 12דורכגיין דעם 

  באגלייט דורך א ספאנסער.

און איך האב שוין געהערט ווי די ראש ישיבה קריטיקירט דעם מהלך פון דערציילן פאר אנדערע פריוואטע 

  דורכפעלער...)

איך וואלט געווען זייער דאנקבאר פאר די ראש ישיבה צו באקומען אן אנטווארט ווי אמשנעלסטן, ווייל די 

  ליך.מצב איז אומדערטרעג

  מיט פיל כבוד און שעצונג פאר אייער עבודת הקודש.
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  דוד

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-' מרה' פרשת לך לך, דיום  - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד דוד נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען דער אייבערשטער געלויבט דעם אייבערשטן אז עס איז שוין די צענטע יאר פון 

האט מיר געגעבן די זכיה צו האבן די ישיבה, וואו איך לערן תורה מיט אידישע קינדער; 

אין ישיבה האבן זיך שוין אדורך געדרייט טויזענטער בחורים. וואס זאל איך דיר זאגן, אלע 

ער בחורים וואס האבן גענומען דעם רבינ'ס עצות בתמימות ובפשיטות, די אלע האבן זיי

שיין מצליח געווען אין לעבן; זיי האבן חתונה געהאט און האבן אויפגעשטעלט שיינע 

שטובער, ווייל ווער עס פאלגט דעם רבינ'ס עצות ווערט א נייער מענטש; דער רבי געבט א 

  נייער מח, א נייער הארץ.

ְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה "ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָה  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי האט געזאגט 

ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א 

מענטש וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן, און ער איז שוין 

ִּפי ֵכן, ַהּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה אראפגעפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל 

ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק 

ַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ּבְ 

ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג 

"כך וכך", וועט ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי 

  ט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.גרויס, אז עס נעמ
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ווען דער רבי האט דאס געזאגט, האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן: "צי תורה קען אויך 

 -העלפן אזא איינעם וואס איז אראפגעפאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

"דו  ן אויף אים און געזאגט:" האט דער רבי געשריגהוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן?

ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז? תורה איז העכער פון אלעס; אפילו א מענטש וואס 

ווייקט זיך אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, אויב 

דער מענטש וועט לערנען יעדן טאג 'כך וכך', וועט ער ווערן אן ערליכער איד!" איך מיין 

אל מען הערט אזא שיחה פון רבי'ן איז שוין ביטול הבחירה, ווייל וואו דער ס"מ אז איינמ

זאל דיך נאר אריין ווארפן, און וואס עס זאל נאר איבער גיין אויף דיר, האסטו שוין א וועג 

  פון רבי'ן ווי אזוי מען קען ארויס גיין פון דארט.

סגעברענט זיין מח מיט דאס גייט ארויף אויף א מענטש וואס האט זיך נעבעך אוי

די גרויליגסטע סארט מאוויס עקעלדיגע מאוויס, ביז ער איז נעבעך אריין געפאלן אין קוקן 

רחמנא לצלן, וואס עס איז זייער שווער ארויס צו קריכן פון דעם; אויב אבער דער מענטש 

ן בלאטע. וועט נעמען דעם רבינ'ס עצות און דאס אויספאלגן, וועט ער ארויס קריכן פון זיי

בפרט אז מען נוצט די עצה פונעם רבינ'ס דרך הלימוד; וואס בדרך כלל די אלע וואס פאלן 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, זיי האבן זיך שוין אנגעזען מיט  -אריין אין פגם הברית 

אלע שמוץ וואס עס איז דא אויף דער וועלט, און זיי האבן שוין נישט קיין מח צו פארשטיין 

ען, ווייל דער מח איז זיי פארברענט געווארן פון די עבירה, די איינציגסטע וועג פאר לערנ

און גורס זיין  (כמבואר בשיחות הר"ן סימן עו)זיי איז אז זיי זאלן נעמען דעם רבינ'ס דרך הלימוד 

אסאך פרקים משניות, אפילו בלי הבנה כלל, און דאס וועט אים ארויס שלעפן פון זיין 

  און אים אפהאלטן פון זיין רגילות.פלאנטער, 

דו שרייבסט מיר איך זאל דיר דערציילן אמת'ע מעשיות פון בחורים וואס זענען ארויס 

געקראכן פון זייערע נישט גוטע מעשים דורך די עצות פון רבי'ן; געלויבט דעם אייבערשטן 

ען בעטן עצות ווי אז שוין צען יאר וואס די ישיבה שטייט, און בחורים און אינגעלייט קומ

אזוי ארויס צו קריכן פון זייער בלאטע, בחורים וואס פון אינדרויסן זעען זיי אויס ווי 

ערנסטע בחורים וכו' וכו', און זיי שרייען: "ראטעווע אונז פון אונזער זומפ, מיר זינקן אין 

; זיי האבן בלאטע, מיר זינקען אין עבירות", און נאר די עצות פון רבי'ן האט זיי געהאלפן

  אלע חתונה, און הייבן ברוך ה' אן א שיינע לעבן.
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דו קענסט זיך נישט פארשטעלן צו וואס מען קען זוכה זיין אז מען נעמט אן דעם 

רבינ'ס עצות מיט א תמימות און פשיטות, און צו וואס א מענטש קען זוכה זיין דא בזה 

אויס זייער פשוט, אבער דער  העולם. פון אינדרויסן זעט מען גארנישט, מען זעט מען

"ְּבָמקֹום  (ברכות לד:):מענטש איז צוגעקלעבט צום אייבערשטן; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין, ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין", א צדיק גמור קען אויך נישט 

  אנקומען דארט וואו א בעל תשובה קומט אן.

זאל דיר פארציילן מעשיות פון מענטשן וואס זענען ארויס דו בעטסט מיר איך 

געקראכן פון זייערע שמוציגע מעשים דורך די עצות פון רבי'ן; איך בעט דיר פארקערט, 

דו שרייב מיר מעשיות פון מענטשן וואס האבן אפגעלאזט זייערע שלעכטע רגילות'ער אן 

א איד קען נישט געהיילט ווערן  תורה און אן תפילה, נאר דורך גוי'אישע מעטאדן וכו';

מיט גוי'אישע וועגן וכו' וכו', א איד האט בלויז איין עצה, דער עצה איז תורה, אזוי ווי 

דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן: "ָּבֵני, ָּבָראִתי  (קידושין ל:)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ך האב באשאפן דעם יצר הרע אבער איך ֵּיֶצר ָהָרע ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין", מיין קינד, אי

האב באשאפן די הייליגע תורה, "ִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אויב 

לערנסטו תורה וועסטו נישט זיין אונטער אים, "ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ַאֶּתם ִנְמָסִרים 

  תורה, וועסטו זיין אונטער אים.ְּבָידֹו", און אויב לערנסטו נישט קיין 

איז תורה;  -די איינציגסטע עצה פאר א איד ארויס צו גיין פון זיינע נישט גוטע מעשים 

מען דארף נאר האבן א עצה אויף די עצה, מען דארף אן עצה צו לערנען; דא קומט אריין 

עג פאר יעדן דער הייליגער רבי אין בילד, דער רבי האט אזא זיסע וועג צו לערנען, א וו

איינעם, א וועג פאר יונג און אלט, נישט קיין חילוק ארעם אדער רייך, א וועג פאר קלוגע 

מען זאל אנהייבן לערנען די הייליגע תורה אפילו מען  -און נישט קלוגע. דער וועג איז 

פארשטייט נישט; מען זאל לערנען תורה לשמה, פארן אייבערשטנ'ס וועגן, אפילו איך 

נישט וואס איך לערן, איך פארשטיי נישט וואס איך זאג, דאך לערן איך די  פארשטיי

"ְגדֹוָלה ּתֹוָרה  (אבות ו, ז):הייליגע תורה, ווייל איך גלייב אז דאס איז מיין רפואה, איך גלייב אז 

"ָחׁש ְּברֹאׁשֹו ַיֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה",  (עירובין נד.):ֶׁשנֹוֶתֶנת ַחִּיים" תורה געבט לעבן; איך גלייב אז 

ורה איז א רפואה פאר מיין קאפ; מיין קאפ איז פארדרייט מיט שלעכטע מחשבות, די ת

תורה וועט עס צוריק דרייען; איך גלייב אז תורה איז א רפואה פאר אלע מיינע פראבלעמען 

  "ָחׁש ְּבָכל ּגּופֹו ַיֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה". (עירובין, שם):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 
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רבי יוחנן האט אויסגערופן: "געבט אכטונג פון  (כתובות עז:):ן חכמינו זכרונו לברכה זאג

די פליגן וואס זענען געווען ביי די מענטשן וואס האבן די מחלה וואס הייסט "ַּבֲעֵלי ָרַאָתן". 

רבי זירא איז נישט געזיצן אויף די זייט וואו די ווינט בלאזט, אויב זענען דארט געווען 

ֲעֵלי ָרַאָתן"; רבי אליעזר איז נישט אריין אין א הויז אויב איז מענטשן מיט די מחלה פון "ַּב 

דארט געווען אזא מענטש מיט די מחלה פון "ַּבֲעֵלי ָרַאָתן"; רבי אמי און רבי אסי האבן 

נישט געוואלט עסן אייער וואס מען האט פארקויפט אויף א גאס וואס דארט איז דא א 

ן"; זאגן חכמינו זכרונו לברכה אז ר' יהושע בן לוי מענטש מיט די מחלה פון "ַּבֲעֵלי ָרַאָת 

האט זיך ארום גענומען מיט זיי און געלערנט מיט זיי תורה, ער האט געזאגט, עס שטייט 

"ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן", די תורה ברענגט ֵחן, "ִאם ֵחן ַמֲעֶלה ַעל (משלי ה, יט): דאך אין פסוק 

ָנא?!" אויב ברענגט עס ֵחן, איז דאך זיכער אז עס היילט אויס יעדן לֹוְמֶדיָה, ֲאגּוֵני א ַמּגָ 

  איינעם.

זעט מען פון דעם גמרא דאס גרויסקייט פון לערנען תורה; אז אפילו א מענטש איז 

אזוי קראנק רחמנא לצלן אז מען דארף זיך אכטונג געבן פון אים, דאך קען ער האבן א 

ן דאס גייט אויך ארויף אויף א מענטש וואס ליגט רפואה שלימה אויב ער לערנט תורה. או

נעבעך אין טינופת, ער קוקט שמוץ, און זיין מח איז אים רחמנא לצלן אינגאנצן פארדארבן, 

און ער ליידט אויף די מחלה פון "ַּבֲעֵלי ָרַאָתן", ער איז נעבעך אזוי אראפגעפאלן אז ער 

(שם, דבור ן; קוק וואס רש"י זאגט רחמנא לצלדי שמוציגסטע סארט מאוויס קוקט נעבעך 

"וואס איז דאס "ַּבֲעֵלי ָרַאָתן? "ֶׁשֶרץ ֵיׁש לֹו ְּבמֹוחֹו"; דאס גייט ארויף אויף  המתחיל "ַּבֲעֵלי ָרַאָתן"):

עבירות. א מענטש וואס קוקט שמוציגע מאוויס, ער האט נעבעך א שרץ אין זיין מח, און 

וואס איז אזוי ווייט אראפ געפאלן, דער מח איז אים אויסגעברענט; אפילו אזא מענטש 

זאגט רבי יהושע בן לוי: "ִאם ֵחן ַמֲעֶלה ַעל לֹוְמֶדיָה, ֲאגּוֵני א ַמָּגָנא?! אויב ברענגט עס ֵחן 

איז דאך זיכער אז עס היילט אויס יעדן איינעם, און מען וועט ארויס קריכן פון די בלאטע 

  וואס מען איז אריין געפאלן.

טייערער חבר, קוק נישט אויף קיינעם; בינד זיך צו צום הייליגן  דערפאר בעט איך דיר

רבי'ן און פאלג זיינע עצות. נעם דיר א משניות און זאג א פרק נאך א פרק, (אז דו קענסט 

וואויל איז דיר), אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט,  -זאגן ח"י פרקים משניות 

ר אייבערשטער וועט דיר העלפן און דו וועסט ארויס דאך זאלסטו ווייטער לערנען, ביז דע

  קריכן פון דיין בלאטע.
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"העלף מיר טאטע, העלף מיר טאטע, נעם מיר אויך זאלסטו שרייען צום אייבערשטן: 

ארויס פון מיין בלאטע, איך וויל זיין אן ערליכער איד, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין 

ולם איך זאל אוועק ווארפן מיינע מאוויס, איך זאל נישט הייליג, העלף מיר רבונו של ע

  .צוריק לויפן צו מיינע שלעכטע מעשים"

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס מען איז זוכה אז מען פאלגט דעם רבינ'ס עצות, 

דער רבי געבט א נייער מח, א נייער הארץ, און אפילו א נייע גוף; עס איז מקובל ביי אנשי 

אפילו א מענטש וואס איז געבוירן געווארן שלא בקדושה וכו', אויב וועט ער  שלומינו אז

קומען קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון, און זאגן דארט דעם תיקון הכללי, וועט אים 

  דער רבי געבן א נייעם גוף, א גוף קדוש.

ין מיטן ווען א מענטש לערנט דעם רבינ'ס ספרים, און ער הייבט אן זיך מתבודד זי

אייבערשטן, יעדע זאך וואס גייט אריבער אויף אים פארציילט ער פארן אייבערשטן, דער 

מענטש הייבט זיך אן צו שעמען פונעם אייבערשטן; אפילו קיינער איז נישט אין שטוב, ער 

זיצט אליין, קען ער מער נישט גיין קוקן א מאווי, ווייל ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער 

ך: "געוואלד, וואס איז מיט מיר, דער אייבערשטער איז דאך דא, דער זאגט צו זי

  אייבערשטער זעט דאך אלעס וואס איך טו".

  איך קען נישט מאריך זיין ווייל איך דארף אריין גיין צו די בחורים.

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

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:
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  בוד מיין טייערע ראש ישיבה,לכ

איך וואלט געוואלט פרעגן די ראש ישיבה, היות אסאך מאל טרעף איך זיך לערנען מיינע שיעורים ביינאכט, 

אויסער חומש וואס איך האב זיך אוועקגעשטעלט א יסוד דאס צו לערנען מיט די רבינו תם'ס תפילין (וואס דאס 

האב צוריק אנגעהויבן אנצוטון רבינו תם'ס תפילין) און איך האב אמאל איז אויך אייך צו פארדאנקען, אז איך 

  געהערט אז מען זאל נישט לערנען תנ"ך אדער משניות ביינאכט, איז דאס ריכטיג? און ווי אזוי זאל איך זיך פירן?

וואס פראגראמען פון די שטאט. איך פלעג באקומען וואוטשערס -איך וויל אויך פרעגן וועגן נעמען הילפס

האט מיר ארויסגעהאלפן צו צאלן שכר לימוד פאר מיינע קינדער, אבער איך קען מיך באמת נישט קיין עצה געבן 

אן דעם; פון די אנדערע זייט, זאגן מיר מענטשן אז יעצט ווען איך בין נאך יונג און איך נעם וואוטשערס, דארף 

צוריק פון פארדינען שיין, אבער איך ווייס נישט צו אויף  איך אכטונג געבן וויפיל איך פארדין, און דאס האלט מיך

דעם וועג וואס איך לעב יעצט וועל איך אמאל ערגעץ אנקומען, נאר איך וועל ענדערש בלייבן א גרויסער בעל 

  חוב, וואס דאס וויל איך נישט.

  איך בעט די ראש ישיבה זאל מיך ביטע ווייזן דעם וועג ווי אזוי איך זאל זיך פירן.

  פיל דאנק פאר אלעס וואס איר טוט מיט מיר און מיט גאנץ כלל ישראל.

  מארק

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת לך לך, ה' מר - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד מארק נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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(עיין ט; דער הייליגער אריז"ל זאגט בנוגע צי מען מעג לערנען "תורה שבכתב" ביינאכ

אז מען זאל נישט לערנען תורה שבכתב ביינאכט, אבער  שער המצות פרשת ואתחנן, דבור המתחיל "והרי")

אז אויב  (שאלות ותשובות לבושי מרדכי (סימן קפו); שאלות ותשובות אבני צדק (סימן קב); ועוד)די פוסקים זאגן 

מען לערנט מיט רש"י איז זיכער גוט; דערפאר, אז דו ארבעטסט בייטאג און דו דארפסט 

ענדיגן דיינע שיעורים ביינאכט, ווען דו לערנסט נ"ך זאלסטו עס לערנען מיט רש"י און 

  דעמאלט איז נישט קיין שום פראבלעם.

דו זאלסט נעמען הילף  בנוגע צי דו זאלסט נעמען הילף פון די רעגירונג בכלל, און צי

פאר שכר לימוד בפרט; עס איז באוואוסט דעם מאמר החכם: "ַהֶהְכֵרח א ְיגּוָנה", אויב 

מען איז אין א מצב וואס מען קען נישט אנגיין אינעם טאג טעגליכן לעבן, מען קען נישט 

רעגירונג,  איז בכלל נישט קיין שאלה צי מען זאל נעמען הילף פון די -צאלן קיין שכר לימוד 

אודאי דארף מען נעמען הילף אז מען זאל קענען באצאלן שכר לימוד; דו קענסט דאך נישט 

זיין א שיינער איד אויפן חשבון פון די ישיבה וואו דו שיקסט דיינע קינדער. עס זענען דא 

מענטשן וואס זענען מזלזל אין שכר לימוד, מען לייגט דאס די לעצטע זאך אויפן ליסט פון 

  הוצאות וואס מען דארף באצאלן. די

מענטשן מיינען אז שכר לימוד איז א נדבה זאך, מען קוקט דאס אן ווי געבן צדקה; 

באמת איז עס נישט אזוי, שכר לימוד איז נישט קיין צדקה, שכר לימוד איז נישט קיין נדבה, 

יז עס גניבה נאר עס איז חוב פאר עלטערן צו צאלן שכר לימוד, און אויב מען צאלט נישט א

וגזילה, חוץ פון דעם וואס בדרך כלל קענען מוסדות נישט באצאלן די מלמדים צייטליך, 

ווייל די עלטערן מאכן זיך נישט וואוסענדיג ווען מען בעט שכר לימוד. ווער ליידט דערפון? 

 נאר די קינדער, ווייל דער מלמד זיצט אין כתה, און אנשטאט ער זאל זיין רואיג און וויסן

ביי זיך אז ער גייט באקומען זיין געהאלט סוף וואך און ער גייט קענען דעקן זיינע הוצאות 

וכו', און אזוי ארום קען ער זיך אפגעבן מיט די קינדער אזוי ווי עס דארף צו זיין, ווערט ער 

 נעבעך נערוועז פון זיינע חובות, און ער איז נישט רואיג אין כתה; ווער ליידט? די קינדער.

  דער מלמד הייבט אן שרייען, און אסאך מאל אפילו פארשעמט ער קינדער וכו'.

עלטערן דארפן טראכטן עצות 'ווי אזוי קענען מיר מאכן אז דער מלמד פון אונזערע 

קינדער זאל זיצן אין כתה רואיג אן קיין דאגות און אן קיין חובות'; פאר אלעס אויף דער 

אר הבל הבלים; פארוואס זאל מען נישט געבן עפעס וועלט געבן מענטשן אויס געלט, פ
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פאר די מלמדים וואס לערנען מיט די קינדער און ליידן פון די קינדער וכו', מאך זיך א 

חשבון 'מה דאך די פאר שעה ווען די קינדער זענען אין שטוב שפירט א מענטש ווי זיי 

גן ווען ער זיצט א גאנצן טאג נעמען אים ארויס פון די כלים וכו', וואס זאל דער מלמד זא

מיט דעם קינד, און נישט נאר מיט איין קינד נאר מיט דרייסיג קינדער'... עלטערן וואלטן 

  ווען געדארפט טון אלעס אויף דער וועלט אז דער מלמד זאל האבן ישוב הדעת.

דערפאר איז א מצוה פאר יעדן איינעם צו העלפן דעם מוסד וואו ער שיקט זיינע 

אז זיי זאלן קענען צאלן צייטליך די מלמדים און טיטשערס, און אויב מען קען נישט  קינדער

באצאלן שכר לימוד, זאל מען אן קיין שום ספק נעמען הילף פון די רעגירונג, און בזכות 

  דעם וועט מען זוכה זיין צו האבן נחת פון די קינדער.

לף פון די שטאט קען מען נישט דאס וואס דיינע חברים זאגן דיר אז אויב מען נעמט הי

וואקסן אין ביזנעס, און זיי ראטן דיר זאלסט הונגערן וכו' ביז דו וועסט מצליח זיין; וואס 

אויב מען האט נישט וואס און זאל איך דיר זאגן, א מענטש דארף זיין א מכיר את מקומו, 

די רעגירונג, און אודאי צו עסן איז נאריש זיך צו עקשנ'ען אז מען נעמט נישט קיין הילף פון 

אויב מען האט נישט קיין געלט צו צאלן שכר לימוד און מען וויל זיין א כלומר'ישע שיינער 

איד, און זיך אויפטון פאר די חברים אז מען נעמט נישט קיין הילף וכו', דעמאלט איז מען 

  א גנב.

נישט  מסירות נפש, דו קענסט זיךגרויס איך האב אויפגעשטעלט מוסדות מיט 

פארשטעלן וואס איך בין אריבער וכו' וכו'; איינע פון מיינע שווערסטע זאכן וואס איך בין 

אריבער איז געווען ווען איך בין געווען שולדיג פאר מיינע מלמדים זייער געהאלט. עס 

פון סוכות ביז פסח, וואס ואין בידי  -האט געקענט אריבער גיין א גאנצע ווינטער סעזאן 

אפילו שוה פרוטה, איך האב נישט געהאט קיין געלט צו באצאלן; די מלמדים לפורטה 

פלעגן קומען קלאפן אויף מיין טיר יעדן ערב שבת פרעגן צי איך האב כאטש א פיפציגער, 

א צוואנציגער, זיי זאלן האבן אויף שבת צו מאכן; איך האב געהאט א נס אז זיי זענען מיר 

מיר געוואלט העלפן אויפשטעלן מוסדות, זענען זיי געבליבן געווען געטריי, און זיי האבן 

ארבעטן ביי מיר. איך פלעג מיך באהאלטן אז זיי זאלן מיך נישט טרעפן, און איך פלעג 

וויינען צום אייבערשטן ער זאל מיר נישט פארשעמען; איך פלעג מיך אראפ לייגן אויף 

זיין א גנב, איך וויל באצאלן מיינע דער ערד וויינען צום אייבערשטן אז איך וויל נישט 
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ארבעטער; ביז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב זיי אלע באצאלט מיט 

  ניסי ניסים.

איך האב געהאט קליינע קלאסן וואס זענען באשטאנען פון פיר קינדער פער קלאס, 

ע, ווייל אפילו עס איז נישט געווען מעגליך אז איך זאל קענען באצאלן די איינגעשטעלט

לאמיר זאגן אז אלע פיר קינדער צאלן שכר לימוד, יעדע קינד באצאלט צוויי הונדערט 

דאללער א חודש, איז עס אכט הונדערט דאללער א חודש, דא דארף איך באצאלן יעדע 

וואך די סכום; בין איך געגאנגען בעטן די עלטערן זיי זאלן נעמען הילף פון די רעגירונג, 

ט אלע עלטערן זענען געווען ביכולת צו צאלן; א טייל האבן גענומען הילף, און ווייל ניש

אזוי האבן זיי באצאלט זייער שכר לימוד. דאס מערסטע האט מיך געבאדערט ווען איך 

האב געזען עלטערן וואס מאכן זיך נישט וואוסענדיג, זיי שיקן אלע אינגלעך און מיידלעך 

ון שכר לימוד האלט ביי פיפציג טויזענט דאללער, און אין אין אונזער מוסד, זייער חוב פ

קול ואין עונה; מען בעט זיך ביי זיי 'נעמט הילף פון די שטאט', זאגן זיי: "מיר זענען 

בכבוד'יגע מענטשן וכו'"; פרעג איך דיר: "זענען זיי גערעכט?" איך שפיי בלוט יעדן טאג, 

באצאלן די מלמדים און טיטשערס, און עס  און ווען עס קומט סוף וואך דארף איך קענען

איז פשוט נישט דא פון וואו דאס צו דעקן, אסאך מאל קען מען שפירן ווי דער מוח קען עס 

מער נישט דערהייבן, בשעת ווען עס זענען דא עלטערן וואס אויב זיי צאלן ווען שכר לימוד 

צאלן אלע מלמדים און אדער זיי נעמען הילף פון די שטאט, וואלט דער מוסד געקענט 

  טיטשערס וועכנטליך אזוי ווי עס דארף צו זיין.

דער אייבערשטער זאל דיר געבן שפע אז דו זאלסט נישט דארפן נעמען פון קיינעם 

בזכות וואס דו לערנסט  -קיין הילף, זאלסט האבן פאר דיר און קענען העלפן אנדערע אידן 

"ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּפְרָנָסה, ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ְוַאַחר ָּכ  ן, סימן צז):(ספר המידות, אות ממותורה; דער רבי זאגט 

ִיְתַּפֵּלל ַעל ַּפְרָנָסה, ְּבַוַּדאי ִיְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו", ווער עס וויל פרנסה, זאל לערנען תורה, און 

נאכדעם זאל ער בעטן דעם אייבערשטן, וועט דער אייבערשטער זיכער צו הערן זיין 

  בעט.גע

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

...  
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 :תוכן השאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

געשמאקע אינגעלייט.  30פון אביסל נאך מיין חתונה, שוין איבער זעקס יאר, בין איך אין א גרופע פון איבער 

  זיך צוזאם כסדר צו פארברענגען אין מלוה מלכה'ס.אונז שמועסן אסאך און מיר קומען 

, אסאך פון מיינע חברים האבן שיין מצליח געווען looser  אבער פון די גאנצע גרופע בין איך דער גרעסטער

אין ביזנעס און איך האב קוים ברויט אין שטוב. אסאך חברים קענען לערנען, איך זאג לעצטנס אביסל אויפ'ן סדר 

ניות מיט חומש אבער איך פארשטיי נישט גארנישט. אסאך חברים קענען שפילן מוזיק און דרך הלימוד מש

דאווענען שיין פארן עמוד, איך קען נישט שפילן און נישט דאווענען און נישט ליינען. רוב חבירים האבן שוין 

  געקויפט אייגענע גרויסע הייזער אין איך לעב אין א קליינע דירה.

זיך צוזאם, יעדער שמועסט הויך אבער איך האב נישט וואס צו פארקויפן. ס'מאכט יעדעס מאל מ'קומט 

  מיך זייער צובראכן, איך פיל זיך ווי א דורכפאל וואס קיינער דארף נישט האבן.

  א גרויסן ש'כח פארן אוועקגעבן צייט צו העלפן אנדערע.

 חזקי

  :תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א

  חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-פרשת לך לך, ו' מריום ה'  - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד חזקי נרו יאיר
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  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זיי מיר מוחל, אבער איך פארשטיי נישט פארוואס דו ביסט אזוי צעבראכן וכו'; דער 

אייבערשטער האט דיר געהאלפן האסט חתונה געהאט שוין א שיינע פאר יאר, דו האסט א 

ער, דו האסט פרנסה; אנשטאט דו זאלסט דאנקען דעם אייבערשטן טאג און ווייב מיט קינד

נאכט אויף די ניסים וואס ער האט געטון מיט דיר און טוט מיט דיר, זוכסטו פון אונטער 

  דער ערד אויף וואס צו קרעכצן.

עס איז זייער נאריש צו מקנא זיין א צווייטן, ווייל קיינער ווייסט נישט וואס עס טוט 

אפ ביי א צווייטן; עס קען אויסקוקן צו מאל ווי דער מענטש פארדינט שיין, ער איז  זיך

מצליח מיט אלעס, ער האט שלום בית, נחת וכו', אבער באמת האט דער מענטש בכלל 

  נישט קיין לעבן, עס איז נאר געמאכט, עס זעט נאר אזוי אויס פון אינדרויסן.

ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבין", ווער  -"ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִקְנָאה  (שבת קנב:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

עס האט קנאה, ער איז מקנא א צווייטן, ווערן זיינע ביינער פארפוילט; בפשטות גייט עס 

ארויף אויף א נפטר, אז אויב א מענטש האט נישט געהאט קיין קנאה, וועט זיין גוף נישט 

זכרונו לברכה זאגט, אז דאס גייט אויך ארויף פארפוילט ווערן אין קבר. אבער מוהרא"ש 

אויף לעבעדיגע מענטשן; אז א מענטש וואס האט קנאה, ווערן אים זיינע ביינער פארפוילט 

נאך בחיים חיותו, זיין גאנצע לעבן עסט ער זיך אויף 'פארוואס האב איך נישט אזא לעבן 

, 'פארוואס האב איך נישט אזא ווי יענעם', 'פארוואס האב איך נישט אזא ווייב ווי יענעם'

הויז ווי יענעם'; ווען דער גאנצער יענער איז נעבעך צעבראכן אויף שברי שברים, עס זעט 

נאר אויס פון אינדרויסן אז יענער לעבט. און אפילו יענער זאל יא האבן א גוט לעבן, דארף 

יר געגעבן די ווייב, מען אויך נישט מקנא זיין א צווייטן, ווייל אז דער אייבערשטער האט מ

די קינדער, און די סארט שטוב וכו' וכו', דארף איך גלייבן אז דאס איז דאס בעסטע פאר 

  מיר, און בעסער קען נישט זיין.

"ִּכי ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָּדָבר ָיָקר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לד):דער הייליגער רבי זאגט 

רֹו, ְּכַמֲעֵׂשה ְּדַאַּבֵיי ְוַאָּבא ֻאָּמָנא, ֶׁשֵהִׁשיבּו לֹו: "ָלא ָמִצית ְלֶמֱעַבד ְּכֻעְבָּדא ְּדַאָּבא ַמה ֶּׁשֵאין ַּבֲחבֵ 

ֻאָּמָנא", יעדער מענטש האט אין זיך א נקודה וואס א צווייטער האט נישט; דער רבי ברענגט 

איז געווען א דאקטער  עס (תענית כא:)אראפ די מעשה וואס חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 
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וואס האט געהייסן אבא אומנא, ער פלעגט באקומען יעדן טאג א בת קול פון הימל: "ָׁשלֹום 

יעדע  -ָעֶליך ַאָּבא אּוְמָנא"; אביי פלעגט באקומען נאר איין מאל א וואך א גריס פון הימל 

ומען נאר איין ערב שבת, ער פלעגט הערן א בת קול: "ָׁשלֹום ָעֶליך ַאַּבֵיי"; רבא פלעגט באק

מאל א יאר דעם בת קול, יעדן ערב יום כיפור פלעגט ער הערן: "ָׁשלֹום ָעֶליך ָרָבא"; זאגט 

די גמרא אז אביי האט געהאט חלישות הדעת פארוואס דער פשוט'ער דאקטער באקומט 

יעדן טאג א בת קול און ער באקומט דאס נאר איינמאל א וואך, האט מען אים געענטפערט 

"ָלא ָמִצית ְלֶמֱעַבד ְּכֻעְבָּדא ְּדַאָּבא ֻאָּמָנא", דו קענסט נישט טון וואס אבא אומנא  פון הימל:

טוט; דערפאר איז נישט שייך צו קוקן אויף א צווייטן און מקנא זיין א צווייטן, ווייל יעדער 

האט זיין נקודה וואס דער אייבערשטער האט הנאה פון דעם, און פאר דעם איז ער באשאפן 

  ווארן.גע

אז דו ביסט זוכה צו לערנען יעדן טאג מקרא, משנה וכו'; ביסטו דאך רייכער פון אלע 

דיינע כלומר'ישע חברים! וואס וועט יענער מיט נעמען אויף יענע וועלט, זיין שיינע קול? 

 (ישעיהו ג, ז):אויפן פסוק  (שבת קכ.):זיין שפילן? זיין הויז? וואס? חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ֶזה ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא, ְוא ִמְׁשָנה, ְוא ַּתְלמּוד"; א  –'ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה' 

מענטש וואס לערנט נישט יעדן טאג אביסל חומש, משניות און גמרא, דער מענטש איז דער 

ַעת", ווער איז אן ארימאן? "ֵאין ֳעִני ֶאָּלא ִמן ַהַּד  (נדרים מא.):גרעסטער ארימאן; נאך זאגן חז"ל 

דער וואס האט נישט קיין שכל; א מענטש וואס טראכט נישט פון תכלית, דער איז אן 

ארעמאן. א מענטש וואס לערנט נישט תורה יעדן טאג, ווען ער וועט אוועקגיין פון דער 

יזער, וועלט וועט ער זיין ארעם; אין בית החיים נעמט מען נישט מיט קיין געלט און קיין הי

דארט נעמט מען נישט מיט קיין שיינע קול, אדער שפילן וכו', דארט נעמט מען מיט נאר 

תורה ומעשים טובים; דערפאר פארשטיי איך נישט וואס דו שרייבסט מיט אזא 

צעבראכנקייט אז דו שפירסט זיך צווישן דיינע חברים ווי א פעלער, ווייל זיי קענען 

ן, און דו קענסט גארנישט, נאר זאגן משניות און חומש דאווענען פארן עמוד אדער שפיל

  וכו'.

איך וויל דיר פרעגן צי עס איז א נארמאלע זאך וואס דו טוסט, דו שרייבסט מיר אז דו 

האסט חברים, און מען קומט זיך כסדר צוזאם ביינאכט, און צו מלוה מלכה'ס; פארוואס 

ער אייבערשטער האט דיר געגעבן א זאלסטו ארויס גיין פארברענגען מיט חברים ווען ד

מתנה אזא שיינע שטוב, דו האסט א ווייב מיט קינדער; פארוואס זאלסטו נישט 
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פארברענגען אין שטוב מיט דיין ווייב און קינדער, פארוואס זאלסטו פארברענען דיינע 

  .יונגע יארן מיט חברים, וואס היינט איז ער דיין חבר און מארגן קען ער דיר מער נישט

עס איז נישט דא אזא זאך ווי א חבר, מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט: "א אינגערמאן 

זיין ווייב"; סתם פארברענען נעכט מיט אינגעלייט וואס אנטלויפן פון  -האט נאר איין חבר 

שטוב, אנטלויפן פון זייער לעבן, דאס זענען נישט קיין חברים, זיי זענען בכלל נישט דאהי, 

"ָּכל ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְוֶדֶרך ֶאֶרץ,  (קידושין מ:):נו זכרונם לברכה זאגן אזוי ווי חכמי

ֵאינֹו ִמן ַהִּיּׁשּוב"; סתם זיצן און שמועסן מיט אינגעלייט וואס עס קומט נישט ארויס פון די 

  עפעס תכלית, איז אינו מן הישוב. -שמועסן קיין מקרא משנה, אדער פרנסה 

  -וואס ווען איך גיי אריבער א צרה, איך גיי אריבער בזיונות א חבר איז איינער 

שטארקט ער מיר, און ער איז מיר מחזק; ווען קיינער וויל נישט קוקן אויף מיר וכו' וכו', 

דעמאלט קען מען זען וואס הייסט א חבר. אז מענטש וועט גוט קוקן אויף זיך, וועט ער 

האט אנדערע בעסטע חברים, און פלוצלינג טוישט  זען, אז יעדע שטיק צייט מיינט ער אז ער

  זיך עס, און אלע חברים זיינע זענען פלוצלינג פארשוואונדן געווארן.

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

...  

~~~~~~~~~~  

 תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א.

  פאר אלע דרשות און חיזוק.א גרויסן יישר כח פאר אלעס, 
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איך האב געהאט א יאר צוריק א שווערע אינפעקשאן, עס האט מיך געקאסט אסאך עגמת נפש, עד כדי 

  כך אז איך האב געווען אין שפיטאל, נישט מער געדאכט.

מקוה, סיי אז איך זאל עס נישט דעמאלט האבן מיר אפאר דאקטורים געזאגט נישט צו גיין מער אין 

  נאכאמאל (חס ושלום), און סיי אז אנדערע זאלן עס נישט באקומען. באקומען

עס איז שוין באלד א יאר, און איך וויל זייער שטארק אנהייבן צוריק גיין אין מקוה, אבער איך האב זייער 

  אסאך שרעק פון דעם. אויב דער ראש ישיבה קען מיר געבן אן עצה, יישר כח.

 לוי

  :אתשובה מאת הראש ישיבה שליט"

 חשון, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ה' פרשת לך לך, ו' מר - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד לוי נרו יאיר

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 -"ָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד):דער הייליגער רבי זאגט 

ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה", אלע מחלות און אלע קרענק קומען ווייל מען איז 

דעפרעסט און נישט פרייליך, "ַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֹות ְוַהֳחָלִאים ָרִעים 

ְמָחה", אפילו די דאקטורים זאגן אז אלע מחלות קומען פון ָּבִאים ַרק ַמֲחַמת ִחָּסרֹון ַהִּׂש 

  דיפרעסיע, ווייל מען איז נישט פרייליך.

דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיר מיט אלע דיינע כוחות צו זיין פרייליך; דאנק 

דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט דיר, און אפילו דו ביסט פיל מיט 

ירחם, עס גייט איבער אויף דיר שווערע זמנים, זאלסטו זיך דערהאלטן מיט אלע יסורים ה' 
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דיינע כוחות צו גלייבן באמונה שלימה אז אלעס איז דער אייבערשטער, און ער טוט אלעס; 

  עס איז נישט דא קיין טבע, מקרה, מזל, נאר אלעס איז מיט א פונקטליכער חשבון.

ע וואס איז געווען אין גיהנום ביי די דייטשן ימח דו האסט זיכער א זיידע אדער א באב

שמם, האסטו זיכער געהערט מעשיות וואס זיי זענען אריבער; עס לאזט זיך פשוט נישט 

גלייבן ווי מענטשן האבן געהאט כח דאס איבער צו לעבן, און עס איז א מורא'דיגע 

א אידישע שטוב, נאכן וואונדער ווי אזוי זיי האבן געהאט די כח נאכאמאל אויפצושטעלן 

זען מיט די אייגענע אויגן ווי מען האט זיי אלעס צוגענומען, און אויסגע'הרג'ט זייער גאנצע 

שטוב השם ישמרינו; נאר דער תירוץ איז, אז די אלע וואס האבן געלעבט מיט אמונה, זיי 

ויף זיי האבן געלעבט מיטן אייבערשטן, זיי האבן געוויסט אז אלעס וואס גייט אריבער א

איז פונעם אייבערשטן; מיר פארשטייען גארנישט, מיר ווייסן גארנישט, ממילא האבן זיי 

געהאט די כוחות נאכאמאל אויפצושטעלן א דור פון קינדער און אייניקלעך פארן 

  אייבערשטן.

ווען דער הייליגער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמאר איז געווען אין ארץ ישראל, האט 

יסער בעל מקובל רבי אשר זעליג מרגליות זכרונו לברכה געפרעגט וועם קען אים דער גרו

מען געבן א קוויטל אינעם היינטיגן דור, האט אים דער רבי זכותו יגן עלינו געענטפערט: 

"ווען דו וועסט זען א איד ציט ארויף זיין ארבעל צו לייגן תפילין, און אויף זיין האנט איז 

שן ימח שמם, דעם איד קען מען געבן א קוויטל און בעטן א ברכה"; דא א נומער פון די דייט

ווייל א איד וואס איז אריבער דעם גיהנום אויף דער וועלט, וואס מיר קענען זיך נישט 

פארשטעלן ווי אזוי זיי האבן דאס דורך געלעבט, האט אמונה אינעם אייבערשטן, און ער 

  דער איד א צדיק. -תפילין קומט אין שול דאווענען און טוט אן טלית ו

דערפאר, אז דו שרייבסט מיר אז דו ביסט אריבער א שווערע זמן, דו ביסט געווען אין 

שפיטאל נישט מער געדאכט, זאלסטו זיך שטארקן מיט אמונה, און אזוי וועסטו ווערן 

 געזונט, ווייל אלע קרענק קומען פון דעם וואס א מענטש איז דעפרעסט; מען דארף ארבעטן

  אויף שמחה מיט אלע כוחות.

ווער עס האט זוכה געווען צו זען מוהרא"ש זכרונו לברכה. דעם שמייכל פון 

מוהרא"ש קען מען נישט פארגעסן; שטענדיג איז ער ארום געגאנגען מיט א שמייכל, מען 
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האט געקענט מיינען אז עס גייט אים טאקע גוט, עס האט אויסגעזען ווי ער האט אלעס 

ס ווער עס ווייסט איז עס געווען פונקט פארקערט, מוהרא"ש האט נישט געהאט וכו', ווא

קיין איין גוטן טאג אין זיין לעבן, און ער האט געהאט אויסצושטיין ביטערע יסורים מבית 

ומבחוץ (זאכן וואס מען קען נישט פארציילן וד"ל), מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה: "א 

ְּבִלי ׁשּום ֻּגְזָמא ְּכָלל, ּוַמָּמׁש ָּבִכיִתי ְּבָכל יֹום ָויֹום ֵמרֹב ַצַער  -ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָהָיה ִלי יֹום ֶאָחד טֹוב 

ְוַעְגַמת ֶנֶפׁש ֶׁשְסָבבּוִני ִמַּבִית ּוִמחּוץ", איך האב נישט געהאט קיין איין גוטן טאג אין מיין 

ס איז לעבן, אן קיין גוזמא, איך פלעג וויינען יעדן טאג מיין גאנץ לעבן פון די יסורים ווא

סיי פון אינדרויסן און סיי פון שטוב; מיט דעם אלעם האט מען דאס  -אויף מיר אריבער 

  נישט געקענט אנזען אויף אים פון אינדרויסן.

א אינגערמאן האט מיר דערציילט אז ער איז אמאל געווען ביי מוהרא"ש ביינאכט, 

ייער צעבראכן, ער איז ווייל ער האט געדארפט עפעס פארעכטן; ער איז דעמאלט געווען ז

זיך נישט אויסגעקומען מיט זיין ווייב וכו' און ער איז אריין אין א שרעקליכע דעפרעשן. 

בשעת ער האט געארבעט דארט ביי מוהרא"ש, טראכט ער צו זיך: 'איך קען מער נישט 

אויסהאלטן', און ער האט געטראכט מחשבות פון אנטלויפן, אבער ער האט נישט געוויסט 

ו צו אנטלויפן, עס איז אים אריין געקומען מחשבות פון זיך נעמען דאס לעבן רחמנא ווא

לצלן, אבער ער האט געטראכט 'וואס וועט מען זאגן וכו'', בקיצור, אלע מחשבות וואס א 

מענטש טראכט ווען ער איז מרה שחורה; פלוצלינג קומט ארויס מוהרא"ש מיט דעם 

ט, און זאגט אים: "יענקל, וואס ביסטו אזוי שמייכל וואס ער האט אלעמאל געהא

צעבראכן?" רופט זיך אן דער אינגערמאן: "איך האב א שלעכטע ווייב, זי טרינקט מיר מיין 

בלוט וכו' וכו'", זאגט אים מוהרא"ש: "און אז מען האט א שלעכטע ווייב וואס טרינקט 

זאגט אים: "יענקל, איך  דאס בלוט איז אן עצה צו זיין צעבראכן? קום טאנצן"; מוהרא"ש

האב אויך א שווערע שטוב, אבער דאס איז נישט קיין עצה צו זיין מרה שחורה", און 

מוהרא"ש האט אים אנגעכאפט און געטאנצן מיט אים פאר אפאר מינוט; דער אינגערמאן 

האט מיר פארציילט, אז ווען ער איז אהיים געגאנגען האט ער געטראכט צו זיך: 'מיין ווייב 

איז באמת נישט אזוי שלעכט וכו' וכו'', נאר די מרה שחורה, דאס מאכט אז א מענטש זאל 

  זיך פארלירן רחמנא לצלן.

זעט מען פון דעם, אז אפילו א מענטש האט א שווערע לעבן, דארף ער זיך פרייליך 

מאכן מיט אלע זיינע כוחות; ווען מוהרא"ש האט געזען א אינגערמאן אדער א בחור וואס 
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ז נישט פרייליך, פלעגט ער אים פרייליך מאכן; דאס דארפן מיר נאכמאכן, און דאס דארף אי

  צו זיין שטענדיג פרייליך און ארום גיין מיט א שמייכל. -זיין אונזער שטרעבן 

דו קענסט גיין אין מקוה, און דו דארפסט זיך גארנישט זארגן; דאס וואס די דאקטורים 

גיין וכו', דאס איז ווען מען האט אן אינפעקשן, דעמאלט  האבן דיר געזאגט זאלסט נישט

טאר מען נישט גיין אין מקוה, ווייל מען קען גורם זיין אז דאס זאל אריבער גיין אויף 

אנדערע מענטשן, אבער יעצט אז דו ביסט געזונט, זאלסטו אודאי גיין אין מקוה, ווייל מקוה 

פארן מענטש ברוחניות ובגשמיות, קוק וואס היילט אלע קרענק; מקוה איז א געזונטע זאך 

"א דאקטער וואס זאגט אז מקוה שאדט פארן  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קכג):דער רבי זאגט 

איז קיין דאקטער נישט"; ווייל מקוה איז זייער געזונט פארן מענטש, און דער  -מענטש 

ל ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקָוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות, ִויׁשּוָעה "עַ  (ספר המידות, אות המתקת הדינים, סימן כב):רבי זאגט 

  ָּבָאה".

  דער אייבערשטער זאל דיר העלפן, זאלסט ארויס גיין פון אלע דיינע פראבלעמען.
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