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באדייט פון "סדר"; ווי אזוי מען קען מיטנעמען די השפעות פונעם סדר אויף א 

גאנץ יאר; דאס גרויסקייט פון זאגן די הגדה בשמחה; וואס צו בעטן בשעת 

שריפת חמץ; זאגן די בריוו פון ר' שמשון מאסטראפאליע ז"ל ערב פסח; א 

דף גמרא יעדן  ספעציעלע תפילה פאר ערב פסח; דאס גרויסקייט פון לערנען א

 טאג.

א, י"ד ניסן, ערב פסח, שנת תשע"ח לפרט -ום ו' פרשת שמיניי - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

דעם הייליגן סדר. די הייליגע צדיקים  פראוועןמיר גייען שוין היינט נאכט 

ווייל דאס איז  'סדר?' זאגן: "פארוואס רופט מען אן דעם ליל הסדר מיטן נאמען

סדר פאר א גאנץ יאר; ווי אזוי א מענטש פירט זיך אין דעם נאכט וועט דאס  א

האבן אן השפעה אויף אים דעם גאנצן יאר". אז מען וועט אכטונג געבן צו זיין 

רואיג און פרייליך וועט מען א גאנץ יאר קענען געניסן פון די הייליקייט וואס 

(הובא בבאר היטב אורח חיים ריז"ל זאגט קומט אראפ דעם נאכט, אזוי ווי דער הייליגער א

"ַהִנְזָהר ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ מּוְבָטח ֶׁשא ֶיֱחָטא ָּכל ַהָּׁשָנה", ווער עס  סימן תמ"ז, סעיף קטן א):

 איז נזהר פון א משהו חמץ אום פסח, וועט א גאנץ יאר זיין אפגעהיטן פון עבירות.

וי ער קען צעשטערן פארשטייט זיך אז דער ס"מ זוכט אלע סארט וועגן ווי אז

דעם הייליגן נאכט. ער ווייסט אז פסח ביינאכט וועט אים קיינער נישט אויסהערן 

צו טון עבירות; יעדער איז גרייט פאר יום טוב, יעדער איז ריין פאר יום טוב, ער 

שפירט שוין ווי אט אט גייט ער ווערן אויס, די אידן גייען זיך באהעפטן מיטן 

ווי אן ערליכער מלאך, ער טוט זיך אן מיט א ווייסע  אייבערשטן, קומט ער

דעם מאמר פון  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן א)בעקיטשע, אזוי ווי דער רבי טייטשט אויס 

"ַהאי ַּגָּלא ְּדַמְטַּבע ִלְסִפיְנָּתא, ִמְתַחֵּזי ִּכי צּוִציָתא ְּדנּוָרא  (בבא בתרא עג.):רבה בר בר חנה 

יָׁשא", דער יצר הרע איז ווי א וואל וואס וויל אוועק נעמען דעם מענטש ִחַּוְרָּתא ְּבֵר 

פונעם אייבערשטן, אזוי ווי א וואל וואס וויל דערטרענקען א שיף; ער פארשטעלט 

זיך ווי א ווייסע ברענעדיגער מלאך, ער מאכט דער מענטש זאל זיך אויפרעגן אין 

פט נישט אז דאס איז א טריק שטוב אויף די ווייב און קינדער. דער מענטש כא

 פונעם ס"מ אים אויפצורעגן, און אזוי נעמט ער אים אוועק פון די קדושה.
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דערפאר דארפן מיר בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן זוכה זיין צו זיין 

פרייליך ביים סדר, מיר זאלן האלטן קאפ נישט צו ווערן פארלוירן ווען עפעס גייט 

, אזוי וועלן מיר זוכה זיין צו די קדושה וואס קומט אראפ נישט אזוי ווי מען וויל

 פסח.

פאר מיר  (פקודא בתר דא; פרשת בא, דף מ:)מיר פירן זיך צו זאגן דעם שטיקל זוהר 

הייבן אן זאגן די הגדה. דער שטיקל זוהר פלאמט אויף דאס הארץ, זעהנדיג דאס 

ח ביינאכט ווען אלע אידן גרויסקייט פון זאגן די הגדה. דער זוהר הקדוש זאגט: פס

זיצן ביים סדר, מען זאגט די הגדה און מען דערציילט די ניסים וואס דער 

אייבערשטער האט געטון מיט אונז, "ֵּביּה ַׁשֲעָתא, ָּכִניׁש קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלָכל 

ִּדיִלי, ְּדָקא ִמְׁשָּתעּו ָּבַני, ָּפַמְלָייא ִּדיֵליּה, ְוָאַמר לֹון, ִזילּו ּוְׁשָמעּו ִסּפּוָרא ִּדְׁשָבָחא 

ְוַחָּדאן ְּבפּוְרָקִני", דעמאלט רופט דער אייבערשטער צוזאמען אלע מלאכים און 

זאגט זיי: קומט, לאמיר גיין הערן די לויב וואס דא אידן לויבן מיר. "ְּכֵדין ֻּכְּלהּו 

ִיְׂשָרֵאל, ּוְׁשָמעּו ִסּפּוָרא ִּדְׁשָבָחא, ְּדָקא ַחָּדאן ִמְתַּכְּנִׁשין, ְוַאְתָיין ּוִמְתַחְּבִרין ַּבֲהַדְייהּו ְּד 

ְּבֶחְדָוא ְּדפּוְרָקָנא ְדָמֵריהֹון", אין די צייט קומען אלע מלאכים אראפ צו די אידישע 

קינדער און הערן זיך צו ווי אזוי מען דערציילט די הגדה און די ניסים וואס דער 

ך צו צו די פרייד ווי מיר פרייען זיך מיטן אייבערשטער האט געמאכט, זיי הערן זי

אייבערשטן, "ְּכֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה ְלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַעל ָּכל ִאיּנּון ִנִּסין ּוְגבּוָרן 

ְואֹוָדאן ֵליּה ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְּדִאית ֵליּה ְּבַאְרָעא, ְּדַחָּדאן ְּבֶחְדָוה ְּדפּוְרָקָנא 

יהֹון", דעמאלט הייבן אן אלע מלאכים צו לויבן דעם אייבערשטן אויף אלע ְּדָמאִר 

ניסים וואס דער אייבערשטער מאכט און זיי זאגן פארן אייבערשטן: "די אידן 

זענען א הייליג פאלק; זיי פרייען זיך מיט דיר, זיי פארציילן אלע ניסים וואס דו 

 טוסט מיט זיי".

די הגדה מיט שמחה; אפילו דו פראוועסט  איך בעט דיר זייער זאלסט זאגן

נישט אליינס דעם סדר, דו ביסט ביי דיינע עלטערן אדער ביי דיין ווייב'ס עלטערן 

און זאכן באדערן דיר וכו', גיי נישט אריין אין אן עצבות רחמנא לצלן, נאר זיי 

יסים פרייליך, ווייל אויב מען זאגט די הגדה בשמחה און מען פריידט זיך מיט די נ

וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אונז, וועט מען זוכה זיין זיך צו פרייען 

"ָּכל ַּבר ָנׁש ְּדִאְׁשָּתֵעי  (שם):אין עולם הבא, אזוי ווי עס דער הייליגער זוהר זאגט 

יְנָּתא ְלָעְלָמא ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא ִסּפּור ַחֵּדי ְּבֶחְדָוה, ַזִּמין ִאיהּו ְלֶמחֵדי ִּבְׁשכִ 
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ְּדָאֵתי", ווער עס זאגט די הגדה, ווער עס פארציילט די ניסים וואס דער 

אייבערשטער האט געטון ביי יציאת מצרים און בשעת ער פארציילט די הגדה 

פריידט ער זיך, דער מענטש וועט זוכה זיין זיך מיט צו פרייען מיטן אייבערשטן 

ִמּכָֹּלא", וואס דאס איז די גרעסטע פרייד וואס עס אויף יענע וועלט "ְּדהּוא ֵחדּו 

איז דא אויף דער וועלט; א מענטש וואלט אלעס געטון צו באקומען א ברכה פון 

הייליגן תנא רבי שמעון בר יוחאי זוכה זיין צו עולם הבא, און דא באקומען מיר 

רייליך בשעת פון אים אזא שיינע ברכה, איז דאך זיכער אז מיר דארפן זען צו זיין פ

 מיר זאגן די הייליגע הגדה.

ווען דו גייסט פארברענען די חמץ, זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן אז ער 

זאל שוין פארברענען דעם יצר הרע, אזוי ווי מען זאגט אינעם יהי רצון: "ְיִהי ָרצֹון 

ֵמץ ִמֵּביִתי ּוֵמְרׁשּוִתי ַּכ ִמְלָפֶני ה' ֱאֵקינּו ֵואֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ְמַבֵער ָח 

ְּתַבֵער ֶאת ָּכל ַהִחיצֹוִנים ְוֶאת רּוַח ַהּטּוְמָאה ְּתַבֵער ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהָרע ְּתַבֲעֵרהּו 

ר, וכו'"; לייג צו דיינע אייגענע בקשות. בעט דעם און  ֵמִאָּתנּו ְוִתֶּתן ָלנּו ֵלב ָּבשָֹ

ראפ ברענגען אויף אידישע קינדער א רוח טהרה, מען אייבערשטן ער זאל שוין א

 זאל לעבן מיט אמונה און מען זאל שוין אפלאזן אלע תאוות רעות.

אנשי שלומינו פירן זיך צו לערנען דעם בריוו פון רבי שמשון 

מאוסטראפאליא ז"ל; צום סוף פונעם בריוו שטייט אז ווער עס לערנט דעם בריוו 

ִּיָנֵצל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִמָּכל ִמְכׁשֹול ּוִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה, ְוׁשּום ָאָדם ערב פסח: "ֻמְבָטח לֹו ֶׁש 

א ִיְמׁשֹל ּבֹו, ְוָכל אֹוְיָביו ִיְּפלּו ַּתְחָּתיו, ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְצִליַח ּוְבָכל ֲעָסָקיו ַיְרִויַח", 

דער וועט ניצול ווערן פון אלע שלעכטע זאכן און ער וועט מצליח זיין אין אלע 

 ים. דער בריוו איז געדרוקט אין די ברסלב'ע הגדה (הגדת 'אור זרוע').זיינע ענינ

איך שרייב דיר דא א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן היינט; דער תפילה 

 .(ליקוטי תפילות, תפילה כ)איז געבויט אויף די תפילה פון ר' נתן 

מיר איך  איך בעט דיר אייבערשטער, האב אויף מיר רחמנות, העלף"ָאָּנא ה', 

זאל זוכה זיין צו פאררעכטן אלע מיינע שלעכטע מעשים. איך זאל זוכה זיין ארויס 

צו גיין פון מיין מצרים, איך זאל שוין אויפהערן נאכלויפן עבירות. איך זאל היטן 

 מיינע אויגן, איך זאל היטן מיין מחשבה.
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, דו האסט אזוי ווי דו האסט געמאכט ניסים פאר אונזערע עלטערן ָאָּנא ה',

זיי ארויס גענומען פון מצרים, פון די מ"ט שערי טומאה, פון זייערע עבירות. דו 

האסט זיי צוגעברענגט צו די גרעסטע מדריגות אין קדושה, דו האסט זיי געגעבן 

די הייליגע תורה, דו האסט זיי אריין געברענגט אין ארץ ישראל, אזוי אויך בעט 

סטו מיט מיר אויך מאכן ניסים; נעם מיר ארויס איך דיר הייליגער באשעפער זאל

פון מיין ביטערע גלות. איך ליג אין עבירות, איך בין פארקנעכטעט פאר מיין יצר 

הרע, איך האלט אין איין אריין פאלן אין פגם הברית, איך האב נישט קיין מח, 

ו מיינע מחשבות טראכטן נאר פון שמוץ, העלף מיר איך זאל זוכה זיין ארויס צ

גיין פון מיינע עבירות און תשובה טון בתשובה שלימה, עס זאל שוין מקוים ווערן 

 "ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות". (מיכה ז, טו):וואס שטייט 

, איך בעט דיר אייבערשטער, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו מקבל ָאָּנא ה'

פרייליכקייט. איך זאל זיך נישט אויפרעגן און קיינער  זיין דעם יום טוב פסח מיט א

זאל מיר נישט נערוועז מאכן. עס זאל מיר גארנישט אנגיין. העלף מיר איך זאל 

זוכה זיין צו מקיים זיין אלע מצוות פון פסח און א גאנץ יאר זאל איך געדענקען 

 אז נאר דו פירסט דער וועלט און עס איז גארנישט דא אויסער דיר".

מיר האבן היינט צופרי מסיים געווען מסכת עבודה זרה; וואס זאל איך דיר 

זאגן, עס איז גאר אנדערש דעם גאנצן טאג אז מען לערענט דעם "דף גמרא", ברוך 

ה' אלע אינגעלייט און בחורים וואס פאלגן דעם הייליגן רבי'ן לערנען יעדן טאג 

 דעם דף.

צוויי טעג ווייל מיר האבן ביים מיר האבן מקדים געווען דעם סיום מיט 

שיעור אינגעלייט און בחורים וואס זענען בכורים וגם אני בתוכם, האבן מיר 

 פאראויס געלערנט מיט צוויי דפים אז מיר זאלן נישט דארפן פאסטן.

זונטאג דעם ערשטן טאג חול המועד הייבן מיר אן א פרישע מסכת: "מסכת 

ליבער חבר, כאפ זיך מיט און הייב אן לערנען  הוריות"; איך בעט דיר זייער טייער

יעדן טאג א דף גמרא מיטן סדר וואס גאנץ כלל ישראל לערנט. דאס וועט דיר געבן 

הצלחה, דאס וועט דיר פרייליך מאכן; עפעס אנדערש מאכט נישט פרייליך. געלט 

נאר תורה. ווען א מענטש איז  -מאכט נישט פרייליך, גארנישט מאכט פרייליך 
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וכה און ער פאלגט דעם הייליגן רבי'ן, ער כאפט אריין יעדן טאג אביסל גוטס, ז

 דער לעבט א חיים טובים.

טייערער הארציגער ברודער, נעם אן מיינע ווערטער וואס קומען ארויס פון 

מיין הארץ; איך האב אזוי פיל געארבעט מיט דיר, איך האב אזוי פיל צייט אוועק 

י דו זאלסט האבן א גוט לעבן. פאלג דעם רבי'ן, זיי דיר געגעבן פאר דיר, נאר כד

מתגבר אויף דיין יצר הרע און נעם די הייליגע דף גמרא און זאג די ווערטער פון 

די גמרא; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט, אפילו אלע שרייען אז עס 

רבי'ן, ווייל דו פאלג דעם  -הייסט נישט געלערענט, אפילו אלע שפעטן דערפון 

"ַוִּתְׂשַחק  (משלי לא, כה):לאכן לאכט דער וואס לאכט צום סוף, אזוי ווי עס שטייט 

ער וועט לאכן ביים לעצטן טאג, אבער די אלע וואס שפעטן אפ פון  -ְליֹום ַאֲחרֹון 

רבינ'ס סדר דרך הלימוד די שפעטן פון זיך אליינס, אזוי ווי שלמה המלך זאגט 

ביסטו נאר קלוג פאר דיר,  -ָחַכְמָּת ָּל", אויב ביסטו קלוג  -ם ָחַכְמָּת "ִא  (משלי ט, יב):

ְלַבְּד ִתָּׂשא", פון רבי'ן קען מען נישט לאכן, פון רבי'ן קען מען נישט  -"ְוַלְצָּת 

פון זיי  -חוזק מאכן, דער רבי בלייבט, זיינע ווערטער בלייבן אבער די וואס לאכן 

 בלייבט גארנישט.

"ְונֹאַכל  (פסחים קטז:):אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין זוכה זיין צו דער 

"ִּכיֵמי  (מיכה ז, טו):ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים"; און מיר זאלן שוין זוכה זיין צו 

 ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", אמן.

 א פרייליכן יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

ווי אזוי אויסצונוצן די יום טוב טעג; מיט יעדע שטיקל מצה וואס מען עסט איז 

מען מקיים א מצוה; דאס גרויסקייט פון אידישע קינדער; זיין שטארק צו 

אזוי ווי לייגן תפילין; דעם רבינ'ס מנהג וועגן  –לערנען א דף גמרא יעדן טאג 

 בראקן אום פסח.

 יסן, א' דחול המועד פסח, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב', י"ז נ - בעזרת ה' יתברך
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אז מען טאר נישט  (שלחן ארוך אורח חיים סימן תקמה, סעיף ד)עס ווערט גע'פסק'נט 

שרייבן חול המועד, אבער א דבר האבד מעג מען יא שרייבן. עס זענען דא פוסקים 

. דאס ף ט; כף החיים סעיף קטן עט)(שם סעיוואס זאגן אז חידושי תורה מעג מען שרייבן 

וואס איך שרייב דיר איז א דבר האבד, ווייל איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט 

 אויסנוצן דעם יום טוב מיט תורה תפילה ומעשים טובים.

חסדי השם יתברך אז מיר האבן זוכה געווען צו דעם הייליגן יום טוב פסח, 

(שאלות ליגע מצה, וואס לויט טייל פוסקים מיר האבן זוכה געווען צו עסן די היי

איז מען  הנהגות הגר"א זכר צדיק לברכה, סימן קפה) -ותשובות חתם סופר יורה דעה, סימן קצא; מעשה רב 

דורכאויס דעם גאנצן יום  מקיים א מצוה מיט יעדע שטיקל מצה וואס מען עסט

אשאפן געווארן מזרע , דערפאר דארפן מיר זיין זייער פרייליך אז מיר זענען בטוב

ישראל; וואס וואלטן מיר געטון ווען מיר ווערן באשאפן גוים? אשרינו מה טוב 

 חלקינו ומה נעים גורלינו.

דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו איז אמאל ארום געגאנגען פסח זיך 

 נאכפרעגן פון איין איד צום צווייטן צי ער האט אביסל ביר פאר אים, אלע האבן

אים געענטפערט: "חס ושלום! ביר איז חמץ", האט ער געפרעגט: "אויב איך 

וועל דיר באצאלן דערפאר מער, צוויי מאל דער ווערד פון א פלעשל ביר וועסטו 

מיר יא געבן? האט מען אים ווידער געענטפערט: "ניין! ביר איז חמץ", ווייסטו 

דארף זייער וויכטיג א  "איך –זאגט דער הייליגער בארדיטשובער רב  -וואס 

פלעשל ביר, איך בין אפילו גרייט צו צאלן ביז טויזנט רובל", אבער יענער האלט 

זיך ביי דאס זייניגע און שרייט ווייטער אז ביר איז חמץ. איז ער צוגעגאנגען צו א 

גוי און אים געפרעגט צי ער האט אים צו פארקויפן זיידן, דעמאלט האט די 

אזט האנדלען מיט זיידן, האט דער גוי געזאגט: "ניין, מען טאר רעגירונג נישט געל

 -נישט האנדלען מיט זיידן, מען קען באקומען פאר דעם תפיסה", ווייסטו וואס 

"איך דארף זייער וויכטיג האבן זיידן, איך  –זאגט דער הייליגער בארדיטשובער רב 

גט: "ווארט מיר דארט בין גרייט צו צאלן ביז טויזנט רובל", האט דער גוי געזא

און דארט, איך וועל דיר ברענגען זיידן"; האט זיך דער הייליגער קדושת לוי זכותו 

אידישע די יגן עלינו אנגערופן פארן באשעפער: "הייליגער באשעפער, קוק אן 

"ְוא ֵיָרֶאה ְל ָחֵמץ ְוא ֵיָרֶאה ְל  (שמות יג, יז):קינדער; דו שרייבסט אין די תורה 
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ְׂשאֹר ְּבָכל ְּגֻבֶל", עס זענען נישט דא קיין פאליציי וואס קוקן דאס נאך, מיט דעם 

 א יז, כא):-(דברי הימיםאלעם קען מען נישט טרעפן קיין ברעקל חמץ ביי קיין איין איד, 

 .""ִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ"

ריות"; זע זיך מיט צו כאפן היינט הייבן מיר אן א פרישע מסכת, "מסכת הו

מיט אלע אנשי שלומינו וואס לערנען יעדן טאג דעם דף גמרא. דו קענסט זיך נישט 

פארשטעלן וואס א דף גמרא איז; דער חיד"א ברענגט אראפ אין ספר שם הגדולים 

פון הגאון מוה"ר רבי שעפטל, א זון פון דעם הייליגן של"ה  (מערכת ספרים, אות ת)

מוד גמרא דארף זיין א חיוב פארן מענטש אזוי ווי לייגן תפילין; הקדוש, אז לי

דערפאר, זיי נישט קיין בטלן און הייב אן היינט מסכת הוריות. עס איז א שיינע 

מסכת און מען ענדיגט דאס ביז צוויי וואכן. דאס זאל זיין ביי דיר אזוי שטארק 

 אזוי ווי אנטון תפילין.

חול המועד ווייל דאס איז א דבר האבד; עס דאס אלעס שרייב איך דיר אום 

איז א שאד אז עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג אן קיין לימוד התורה. חכמינו 

ה  (חגיגה ה:):זכרונם לברכה זאגן  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא בֹוֶכה ֲעֵליֶהם  -"ָּתנּו ַרָּבָנן, ְׁשׁשָ

ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק", אויף דריי מענטשן וויינט ְּבָכל יֹום, ַעל ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעסֹוק ּבַ 

אויף איינער וואס קען לערנען  -דער אייבערשטער כביכול יעדן טאג, צווישן זיי 

ווען א מענטש לערנט יא  -תורה און לערנט נישט; איז דאך זיכער אז פארקערט 

 תורה ווערט א גרויסע שמחה אויבן אין הימל אין אלע וועלטן.

י האט נישט געבראקט במשך דעם גאנצן יום טוב פסח, נאר אחרון דער רב

 של פסח.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין אויסצוניצן די הייליגע טעג 

 פון יום טוב נאנט צו ווערן מיטן אייבערשטן.

... 

~~~~~~~~~~ 

ן זענען רעדן צום אייבערשטן איז א זאך וואס בלייבט אויף אייביג; דורכן רבי'

מיר זוכה צו רעדן צום אייבערשטן; דאס גרויסקייט און חשיבות פון וועלן און 
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בענקען צו זיין אן ערליכער איד; דאס וויכטיגקייט זיך צו האלטן מיט אנשי 

 שלומינו; אכטונג געבן וואו מען גייט חול המועד האלטן.

 ת תשע"ח לפרט קטן' דחול המועד פסח, שנבניסן,  ח', י"ג יום - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירלכבוד 

א דבר האבד מעג מען שרייבן חול המועד; דערפאר שרייב איך דיר, ווייל 

דאס איז ביי מיר א דבר האבד. איך וויל נישט אז דו זאלסט פארלירן דיין לעבן; 

יעדן טאג וואס גייט אריבער אן תורה און תפילה איז א פארלוסט, א דבר האבד. 

עסלעך פון די חברים'לעך וועט גארנישט איבער בלייבן, נאר דאס פון אלע שמו

דאס וועלן מיר מיט  - ָסח-הביסל וואס מיר רעדן צום אייבערשטן, דאס ביסל ּפֶ 

 נעמען אויף יענע וועלט.

באטרעפט פונקט ווי דעם הייליגן רבינ'ס נאמען  "פסח" דאס ווארט

; צו רעדן צום אייבערשטן. ָסח-ה; דורך דעם רבי'ן זענען מיר זוכה צו ּפֶ "נחמן"

דורך תפילה והתבודדות ווערט דער מענטש אויסגעלייזט פון אלע זיינע צרות, עס 

 ווערט ביי אים א זמן חרותינו.

אפילו דו זעסט אז דו האלסט אין איין אראפפאלן, דו ביסט נישט זוכה 

קען און ארויסצוקריכן פון דיינע שלעכטע רגילות'ער וכו', זאלסטו ווייטער בענ

וועלן און האפן צו אלע גרויסע עבודות און זאלסט ארויס זאגן דיינע רצונות פארן 

, אזוי רבונו של עולם! העלף מיר, איך וויל זיין אן ערליכער איד"אייבערשטן: "

 וועסטו זוכה זיין ארויסגיין פון אלע דיינע שלעכטע געוואוינהייט.

אט געהאט צוויי מחותנים, הרב עס איז באוואוסט דעם סיפור אז דער רבי ה

הקדוש מוואלטשיסק זכותו יגן עלינו און הרב הקדוש מחמעלניק זכותו יגן עלינו. 

דער וואלטשיסקער רב האט זייער שטארק געוואלט אנקומען אויף ארץ ישראל, 

פערציג יאר האט ער געבענקט און מתפלל געווען אז ער זאל זוכה זיין אנצוקומען 

ווען דער חמעלינקער רב האט דאס געהערט האט ער געלאכט  אויף ארץ ישראל;

דערפון, ער האט געזאגט: "וואס בענקט ער אזוי סאך און וואס איז ער אזוי מתפלל 

אויף דעם? אז מען וויל פארן נעמט מען געלט און מען פארט!" ווען מען האט 

ט זען אז דאס דערציילט פארן רבי'ן האט דער הייליגער רבי געזאגט: "איר ווע
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וועט צום סוף זוכה  -וויבאלד ער בענקט קיין ארץ ישראל  -דער וואלטשיסקער רב 

וואס זאגט אז מען  -זיין צו פארן קיין ארץ ישראל, ווידער דער חמעלניקער רב 

וועט נישט אנקומען קיין ארץ ישראל" און אזוי איז  -נעמט געלט און מען פארט 

ז דער עיקר איז דער רצון. ווי לאנג א מענטש טאקע געווען; זעט מען פון דעם א

וויל זוכה זיין צו זיין אן ערליכער איד, כל זמן א מענטש בענקט צום אייבערשטן, 

וועט ער צום סוף זוכה זיין  -ער בענקט ארויס צו גיין פון זיינע שלעכטע מעשים 

 ארויס צו גיין פון זיינע שלעכטע מעשים.

ביים רבי'ן, האלט זיך מיט אנשי שלומינו;  איך בעט דיר זייער, האלט זיך

ווען א מענטש דרייט זיך צווישן ערליכע אידן, וועט ער צום סוף אויך ווערן אן 

ערליכער איד. דער הייליגער רבי ר' אלימלך מליזענסק זכותו יגן עלינו פלעגט 

אגט מען שטוב, ", אין אידיש זא ָיְדעּו ְדָרָכי ,ְוֵהם" (תהלים צה, י):טייטשן דעם פסוק 

ער גייט נישט צו א צדיק, ער  ",ְוֵהם" -'היים', אויב א מענטש זיצט אין זיין שטוב 

, וועט ער נישט ווערן "א ָיְדעּו ְדָרָכי"דרייט זיך נישט מיט ערליכע אידן, דעמאלט 

קיין צדיק; ווייל ווי נישט ווי, ווען מען קומט צום צדיק הייבט מען אן טראכטן 

ט זיין דער תכילת מיט מיר? ווען וועל איך שוין תשובה טון?' מען געבט 'וואס ווע

זיך א כאפ: 'איך האב נאך נישט געלערנט היינט'; מען הייבט אן טראכטן: 'איך 

 האב נאך נישט מעביר סדרה געווען'; אזוי איז מען זוכה צו ווערן אליינס א צדיק.

לויז דאווענען מנחה און אמאל איז א איד אריין געקומען אינעם ברסלב'ן ק

תיכף נאך מנחה איז ער אראפגעפאלן אויף דער ערד און ער איז נפטר געווארן. 

האט זיך ר' נתן אנגערופן: "צו דאווענען איין מנחה אין א ברסלב'ער שטיבל איז 

אויך כדאי געווען צו קומען אויף דער וועלט"; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט 

 ם רבי'ן.פון זיך האלטן ביי

יעצט אינעם הייליגן יום טוב פסח ווען מיר זענען אינעם "זמן חרותינו" 

ִמי  אּלָ ֶא  ִריןֹוח ןּבֶ  ְּלֵאין " (אבות ו, ב):געדענק וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

", מען קען נישט זיין א בן חורין נאר אז מען לערנט תורה ָרהּתֹו דּוַתְלמּבְ  ֵסקֹועֶׁש 

 התורה.און מען פירט זיך בדרך 

מיר האבן נעכטן אנגעהויבן א פרישע מסכת; זיי נישט קיין בטלן און כאפ 

דיר מיט. נעם א גמרא און לערן יעדן טאג א דף, אפילו דו פארשטייסט נישט וואס 
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זאלסטו זאגן די ווערטער פון די הייליגע גמרא אזוי ווי דער רבי האט  -דו לערנסט 

 .סימן עו)(כמבואר בשיחות הר"ן, אונז געלערנט 

געב אכטונג וואו דו גייסט חול המועד האלטן; עס זאל זיין א פלאץ מיט 

יראת שמים, אז דו זאלסט נישט פארלירן אלעס וואס מען האט זוכה געווען פסח 

 ביינאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 

מיר קענען נישט אויפהערן דאנקען דעם אייבערשטן פארן הייליגן רבי'ן; לעבן 

 דארף זיך אנגרייטן פאר יענע וועלט מיטן תכלית אז מען

 ' דחול המועד פסח, שנת תשע"ח לפרט קטןגניסן,  ט', י"ד וםי - בעזרת ה' יתברך

  ... נרו יאירלכבוד 

עס איז נישט דא קיין שיעור וויפיל מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז 

דערמאנט אונז  מיר האבן זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן רבי'ן; דער רבי

כסדר מיר זאלן געדענקען אז מיר בלייבן נישט לעבן אויף אייביג און איין טאג 

וועלן מיר דארפן צוריק גיין צום אייבערשטן; דער רבי גרייט אונז אן מיר זאלן 

 אריין כאפן יעדן טאג תורה ותפילה.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט: פאר אפאר הונדערט יאר צוריק 

ז געקומען צו פארן קיין רוים זייער א גרויסער חכם, דער חכם איז געווען אי

באוואוסט אין די גאנצע וועלט. ווען דער רומישער קיסר האט געהערט אז דער 

חכם איז געקומען צו זיין מדינה האט ער אים געמאכט א קבלת פנים, אזוי 

אגן אז דו פארסט שמועסנדיג האט אים דער קיסר געפרעגט: "איך האב געהערט ז

ארום אין די גאנצע וועלט, וויל איך דיר פרעגן צי דו האסט שוין געזען אזא שיינע 

שטאט ווי אונזער שטאט רוים?" האט דער חכם געענטפערט דעם קעניג: "איך 

מוז מודה זיין אז איך האב נאך נישט געזען אזא שיינע שטאט אין די גאנצע וועלט, 

ולייגן, אמת טאקע עס איז נישט דא אזא שיינע שטאט אבער איין זאך מוז איך צ

ווי רוים, אבער איין גרויסער חסרון האט אייער מדינה". דער קעניג האט זיך זייער 
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פארוואונדערט הערנדיג דאס און געזאגט צום חכם: "זאג מיר וואס איז דער 

איך  חסרון, איך וועל עס פארעכטן", האט דער חכם געזאגט: "אדוני המלך, אויב

וועל דיר זאגן דעם חסרון און דו וועסט עס פארעכטן זאג איך דיר צו אז איך וועל 

ארום פארן אין די גאנצע וועלט און אויסשרייען 'עס איז נישט דא אזא קעניג ווי 

דער רוימישער קעניג', 'עס איז נישט דא אזא שיינע שטאט ווי רוים'"; האט דער 

דאך געבעטן זאלסט מיר זאגן וואס די חסרון  קעניג אים געזאגט: "איך האב דיר

איז", האט דער חכם געענטפערט פארן קיסר: "דער חסרון פון די שטאט איז די 

זעלבע חסרון וואס אלע לענדער האבן, אז זי פארמאגט א 'בית הקברות'; אויב 

קענסטו דאס אוועק נעמען איז נישט דא אזא קעניג ווי דיר אין די גאנצע וועלט". 

דער קיסר געגעבן א קרעכץ, ער האט פארשטאנען וואס דער חכם מיינט צו  האט

זאגן, אז אלע דארפן שטארבן און קיינער בלייבט נישט דא אויף דער וועלט, אזוי 

", ְוָיַדְעִּתי ַגם ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם" (קהלת ב, יד):ווי שלמה המלך זאגט 

בן אויף אייביג; ווען א מענטש נעמט אריין די שכל, ער קיינער בלייבט נישט לע

ווייסט אז איין טאג וועט ער אלעס איבערלאזן, דעמאלט לעבט ער מיט תכלית, 

 ער גרויסט זיך נישט אויף קיינעם, נאר ער גרייט זיך אן פאר דער אייביגער וועלט.

אום מען טאר נישט ארבעטן חול המועד אבער הפצה דארף מען גיין אפילו 

חול המועד; וואויל איז דיר אז דו ביסט מפיץ די הייליגע ספרים וכו' און דו 

ברענגסט צוריק אידישע קינדער צום אייבערשטן. בזכות דעם זאלסטו זוכה זיין 

 צו פארעכטן אלעס וואס מיר דארפן מתקן זיין.

... 

~~~~~~~~~~ 

עצות קען יעדער  דאס גרויסקייט פון שביעי של פסח; דורכן פאלגן דעם רבינ'ס

איד זוכה זיין ארויסצוגיין פון זיינע שלעכטע מעשים און צוקומען צו די 

 העכסטע מדריגות.

, שנת תשע"ח לפרט ש"פד, ערב שמ"הוחדיום ה', כ' ניסן, ג'  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

  לכבוד ... נרו יאיר
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הגם מען טאר נישט שרייבן חול המועד אבער א דבר האבד מעג מען יא 

רייבן, בפרט צו ראטעווען א איד וואס האט פארלוירן זיין שכל און דורך דעם ש

לערנט ער נישט קיין תורה און ער דאווענט נישט, ביי דעם איז דא א מצוה אים צו 

 מחזק זיין און אים שטארקן, דעריבער וועל איך דיר שרייבן אפאר ווערטער.

 עםנאכט; אין ד רגרויסע היינט נאכט איז שביעי של פסח וואס איז זייער א

זענען צוגעקומען צו די און נאכט זענען די אידן אריבער געגאנגען דעם ים סוף 

"ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָים ַמה ׁשא  (מכילתא דשירה, ג):גרעסטע מדריגות, אזוי ווייט אז 

ין ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא", אפילו א פשוט'ע דינסט האט געזען און געשפירט אזא מ

געטליכקייט, נאך מער ווי די נביאים; מיר קענען אויך זוכה זיין צוצוקומען צו די 

 מדריגה, צו שפירן דעם אייבערשטן און צו לעבן מיט אמונה.

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָעלּו ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָים ָנְתנּו  (סוטה ל:):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

ִׁשיָרה? עֹוָלל מּוָטל ַעל ִּבְרַּכי ִאּמֹו ְוִתינֹוק יֹוֵנק ֵעיֵניֶהם ּלֹוַמר ִׁשיָרה, ְוֵכיַצד ָאְמרּו 

ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו; ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, עֹוָלל ִהְגִּביַּה ַצָוארֹו, ְוִתינֹוק ָׁשַמט ָּדד ִמִּפיו, 

ִמִּפי עֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ִיַּסְדָּת עֹוז", די  (תהלים ח, ג):ְוָאְמרּו: 'ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו' ֶׁשֶּנֱאַמר 

קינדער וואס האבן נאך נישט קיין שכל, האבן אויך געדאנקט דעם קליינע 

אייבערשטן, "ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֲאִפילּו עּוָּבִרים ֶׁשִּבְמֵעי ִאָּמן ָאְמרּו ִׁשיָרה", אפילו די 

קינדער וואס זענען נאך געווען במעי אמן האבן אויך געדאנקט דעם אייבערשטן; 

זייער ווייט פונעם אייבערשטן קען  זעט מען אז אפילו א מענטש וואס איז נאך

אויך צוקומען שביעי של פסח צו אזא גרויסע מדריגה, אז מען הייבט אן שפירן 

 דעם אייבערשטן.

טייערער ברודער, שטארק דיר; אפילו דו שפירסט זיך ווייט פונעם 

אייבערשטן, דו טראכסט אז דו ביסט שוין פארפאלן וכו'; דו ווייסט נישט צי דו 

אך זוכה זיין זיך ארויס צו זען פון דיינע מעשים, זאלסטו קוקן אויף יצאת וועסט נ

זיי זענען  ,מצרים. די אידן זענען געווען איינגעזינקען אין די מ"ט שערי טומאה

ארויס פון דארט און זענען צוגעקומען צו די גרעסטע מדריגות; דאס גייט אן ביי 

רויס צו זען פון זיין גלות מצרים, אויב אונז אויך, יעדער איד קען זוכה זיין זיך א

מען געוואוינט זיך צו צו רעדן צום  -מען פאלגט דעם הייליגן רבינ'ס עצות 

 אייבערשטן יעדן טאג און מען לערנט די הייליגע תורה.
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... 

~~~~~~~~~~ 

 נישט ווערן דערשראקן פון א שלעכטע חלום

, שנת תשע"ח לפרט ש"פערב שד, מ"הוחדיום ה', כ' ניסן, ג'  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

על פי הלכה טאר מען נישט שרייבן חול המועד, אבער איך זע ווי דו ביסט 

אין אזא מעג מען  ,מלט פון דיין חלום וואס דו האסט גע'חלומ'טוטצעאינגאנצן 

 דבור האבד.א  יעס איז וו ,שרייבןפאל 

ַלֲחלֹום ָרע ּתֹאַמר ַּבּבֶֹקר:  :), סימן אחלוםאות  ,(ספר המידותס דער רבי זאגט קוק ווא

ווען מען חלומ'ט א שלעכטע חלום זאל מען זאגן  ַהֲחלֹומֹות ָׁשְוא ְיַדֵּברּו","

ָהֶעֶצב ַעל " :)ספר המידות, אות עצבות, סימן ל(נאך זאגט דער רבי  ;אינדערפרי דעם פסוק

וואס מען איז באזארגט  נסדאס אליי ",ל ֶאת ַהֲחלֹום ֶּׁשא ִיְתַקֵּיםֲחלֹום ָרע ְמַבֵּט 

 ים ווערן.ואויפן חלום העלפט שוין אז דער חלום זאל נישט מק

דאס איז אלעס דער יצר  ;בראכןעצווערן נישט זאלסט איך בעט דיר זייער 

 סע יעדעמאכט ער דיר משוגדערפאר הרע וואס וויל דיר אויסרייסן פון דער וועלט, 

דו גיי ווייטער אן מיט דיין עבודת השם, און דער  .מאל מיט א צווייטע זאך

 וועט דיר העלפן דו וועסט זיך בארואיגן. אייבערשטער

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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פעציעלער פרייליכער זען צו לעבן דערמיט א גאנץ יאר; דער ס –פסח איז אריין 

באדייט פונעם טאג 'אסרו חג פסח' פאר תלמידי היכל הקודש; די 

אייגנארטיגקייט פון 'מוסדות היכל הקודש'; גלייבן אז וואס דער באשעפער טוט 

 איז לטובה.

ח פסח, שנת תשע"ח לפרט "ב, כ"ג ניסן, אס-שמיני 'יום א' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

יל איז אונז אז מיר האבן זוכה געווען צו דעם הייליגן יום טוב פסח; מיר וואו

האבן געגעסן די הייליגע מצה, מיר האבן מקיים געווען אלע מצוות פון דעם 

הייליגן יום טוב פסח און מיר זענען ארויס פון מצרים, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

ת ֶאת ַעְצמֹו ְכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים"; "ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹו (פסחים קטז:):לברכה זאגן 

דארפן מיר זען מיר זאלן נישט צוריק גיין קיין מצרים, מיר זאלן בלייבן ריין פארן 

אייבערשטן און נישט האבן קיין חמץ אין קאפ. אוועק לייגן אלע קשיות און וויסן 

יג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט: "הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִה 

ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים", ער טוט אלעס, ער פירט אלעס און ער 

 מאכט אלעס.

פסח איז נישט אריבער, פסח איז אריין; יעדע מצוה וואס מיר טוהן גייט 

אונז לנצח  אריין אין אונזער גוף און אין אונזער נשמה און דאס בלייבט מיט

נצחים. מען ווערט מער און מער נענטער צום אייבערשטן און דאס געבט כח און 

לעבן פאר א גאנץ יאר. די אלע מצוות וואס מיר זענען מקיים ברענגט אריין אמונה 

", בפרט די ֱאמּוָנה ֶתי"ָּכל ִמְצו ֹ (תהלים קיט, פו):אינעם מענטש, אזוי ווי עס שטייט 

ס מיר האבן געגעסן יום טוב, דאס איז ספעציעל מסוגל אריין צו הייליגע מצה ווא

אז מצה ווערט (פרשת בא, מא.) ברענגען אמונה, אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

א מאכל פון אמונה, אויך היילט עס אויס דעם  -אנגערופן: "ֵמיְכָלא ִּדְמֵהיְמנּוָתא" 

 .(זוהר פרשת תצוה, קפג:)מענטש פון אלע ווייטאגן 

איז ביי מיר זייער א גרויסער טאג, מיר האבן זוכה  -אסרו חג פסח  -היינט 

געווען צו עפענען אונזער חדר אסרו חג פסח שנת תש"ע לפרט קטן. מען האט 
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ארויס געווארפן מיינע קינדער פון די מוסדות וואו זיי האבן געלערנט נאר פארן 

 ה.בלויזן חטא אז איך האב געעפנט די ברסלב'ער ישיב

דעמאלט האט דאס מיר אויסגעקוקט ווי דער גרעסטער צרה; אלעס וואס 

מען האט מיר געטשעפעט און וויי געטון האב איך געקענט אראפ שלינגען באונס 

צי ברצון, אבער ווען איך האב ערהאלטן דעם בריוו אז מיינע קינדער קענען נישט 

האבן געלערנט, דא האב  צוריק קומען אסרו חג פסח אינעם תלמוד תורה וואו זיי

איך נישט געוואוסט וואס צו טון. איך און מיין ווייב האבן דעמאלט אסאך 

געוויינט צום אייבערשטן מיר זאלן וויסן וואס צו טון, וואס מיר זאלן טון מיט די 

קינדער, ביז דער אייבערשטער האט מיר אריין געגעבן א שטארקייט צו עפענען א 

 חדר.

קוקט צוריק און איך דערמאן זיך די ווייטאג פון דעמאלט, היינט ווען איך 

"אֹוְד ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי, ָיׁשֹב ַאְּפ (ישעיהו יב, א): דאנק איך דעם אייבערשטן, איך זאג 

'י", איך דאנק דיר אייבערשטער אז מען האט דעמאלט ארויס געווארפן ַנֲחֵמנִ ּוְת'

ה געווען אין אלע גאסן, יעצט ווען עס איז מיינע קינדער און מען האט מיר מבז

'ָיׁשֹב ַאְּפ' האב איך זוכה געווען צו וויסן פון הייליגן רבי'ן וואס איז מרומז אינעם 

'י, איך האב זוכה געווען אז מיינע קינדער וואקסן אויף מיט אמונה ַנֲחֵמנִ פסוק ּוְת'

אמונה אין זיך אליין און אינעם אייבערשטן, זיי וואקסן אויף מיט אמונת צדיקים, 

 זיי לעבן מיטן אייבערשטן וכו' וכו'.

מען קען שרייבן א בוך פון יעדן איינציגן טאג וואס מיר זענען אריבער זינט 

די חדר האט זיך געעפענט, אבער יעצט זעט מען שוין ברוך השם די הערליכע 

אבן שוין פירות פונעם מוסד. מיר האבן היינט א הערליכע תלמוד תורה; מיר ה

ארויסגעגעבן תלמידים וואס האבן חתונה געהאט און אויפגעשטעלט הערליכע 

שטובער. מיר האבן שוין א מלמד ביי אונז אין חדר וואס איז זעלבסט א תלמיד 

 פון אונזער חדר; דער כיתה א' מלמד איז א תלמיד פון אונזער חדר און ישיבה.

וואס האט פאסירט מיטן  אויף אונזער חדר קען מען פארציילן די מעשה

הייליגן קדושת לוי זכותו יגן עלינו. ווען דער הייליגער קדושת לוי זי"ע איז געווען 

דער גרויסער מגיד פון  -א אינגערמאן איז ער געפארן צו זיין הייליגער רבי 

מעזריטש זי"ע וואו ער האט געלערנט פאר א שטיק צייט, ווען ער איז אהיים 
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יין שווער געפרעגט: "וואס האסטו געלערנט ביי דיין רבי'ן?" געקומען האט אים ז

"איך האב געלערנט אז עס איז דא א באשעפער אויף דער האט ער געזאגט: 

, האט דער שווער אים אויסגעלאכט און געזאגט: "ווער ווייסט דען נישט וועלט"

סט און אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט? איך וועל אריין רופן די דינ

איך וועל איר פרעגן צי זי ווייסט אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, 

וועט זי אויך וויסן..." ער רופט אריין זיין דינסט און פרעגט איר: "איז דא א 

באשעפער אויף דער וועלט?" רופט זיך די דינסט אן: "וואסערע פראגע איז דאס? 

עלט!" פרעגט ער זיין איידעם: "צי וואס אודאי איז דא א באשעפער אויף דער וו

צו לערנען אז עס  -האסטו געדארפט אוועק פארן פון שטוב פאר אזא לאנגע צייט 

איז דא א באשעפער; קוק אויף די דינסט, זי ווייסט דאס אן פארן צו א רבי?!" 

"זי זאגט אז עס איז דא האט דער הייליגער בארדיטשובער רב זי"ע געענטפערט: 

דאס זעלבע קען מען  ער אויף דער וועלט, אבער איך לעב מיט דעם";א באשעפ

זאגן קומט פאר ביי אונזער חדר, די קינדער ביי אונז אין חדר לעבן מיטן 

אייבערשטן; נישט סתם געזאגט און געזינגען, נאר זיי לעבן מיט דעם. מען 

 לערענט מיט זיי אז וואס זיי דארפן זאלן זיי בעטן דעם אייבערשטן.

ווען דו זאלסט וויסן וואס איז איבער געגאנגען אויף מיר במשך די צען יאר 

וואס מיר האבן די ישיבה; נישט איין מאל די זיבן וואסער וואס איז 

איבערגעגאנגען אויפן בערגער ווען ער איז אריין געלאפן אינעם גענעראל'ס שטוב 

 מעשה י', פון דעם בערגער און ארימאן) (עיין סיפורי מעשיותארויס צו נעמען דעם ארימאנס ווייב 

 נאר עטליכע מאל די זיבן וואסער.

געלויבט דעם אייבערשטן וואס האט מיר געגעבן כח אנצוגיין מיט די ישיבה, 

חדר, מיידל סקול וכו'; דער אייבערשטער זאל מיר העלפן איך זאל האבן כח 

 שע קינדער.ווייטער ממשיך צו זיין מיט די ישיבה און מחזק זיין אידי

 איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב, געב איר דאס איבער נאך היינט.

... 

~~~~~~~~~~ 
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זען ארויסצוהעלפן פאר די הצלחה פון די יערליכע פארטי; די שוועריקייטן וואס 

 די מוסדות גייען דורך; די גוטע נאמען וואס ברסלב טראגט שוין היינט.

, שנת תשע"ח לפרט פסח ח"ב, כ"ג ניסן, אס-מיניש 'יום א' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 מרת ... תחי' לכבוד

מצורע) מאכן מיר א -אם ירצה ה' דעם קומענדיגן זונטאג (פרשת תזריע

פארטי פאר די מוסד; איך בעט אייך איר זאלט זען ארויס צו העלפן אז די פארטי 

ביי מרת ... תחי',  זאל זיין מיט הצלחה. דאס יאר וועט דער פארטי נישט פארקומען

 עס וועט פארקומען אין ישיבה.

איר ווייסט דאך אודאי ווי איך מוטשע מיך צו קענען אנגיין מיט די ישיבה, 

חדר און מיידל סקול, צו קענען צאלן די מלמדים און טיטשערס וכו' וכו'. קיינער 

ן, אזוי וויל נישט העלפן אונזער מוסד און מיר גייען אריבער זייער שווערע צייט

אויך האבן מיר נישט קיין געהעריגע פלאץ פאר די מיידלעך. דאס איז שוין אויסער 

דעם וואס זייער אסאך פון די איינגעשטעלטע נעמען נישט קיין געלט פונעם מוסד 

 וכו'.

איך בעט אייך זייער, זעט צו העלפן אז די פארטי זאל זיין מיט הצלחה; רופט 

ער משפחה. היינט איז שוין אנדערש ווי אמאל; ברוך אייערע גוטע פריינט און איי

ה' מיר האבן שוין אביסל אראפ גענומען דעם שלעכטן נאמען פון ברסלב און אז 

דער אייבערשטער וועט מיר געבן כח וועל איך בלי נדר ווייטער ארבעטן מיט אלע 

מיינע כוחות אינגאנצן אראפ צו נעמען דעם שלעכטן נאמען פון ברסלב. איר 

 דארפט זיך נישט שעמען צו רופן אייערע חבר'טעס און אייער משפחה.

אין דעם זכות וואס איר העלפט דעם מוסד, זאלט איר האבן הצלחה און 

 ברכה אין אלע אייערע מעשים.

 דעם מיטוואך וועט אם ירצה ה' פארקומען א פרויען צוזאמקום אין ישיבה.

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

טענדיג נאר אויפן אייבערשטן; דאס גרויסקייט פון געדענקען זיך צו פארלאזן ש

הפצה און די זכותים וואס מען געניסט דורך צוריק ברענגען אידישע קינדער צום 

 אייבערשטן.

ב, כ"ד ניסן, ט' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'יום ב' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

פסח ארויס פון מצרים, דארפן מיר ברוך ה' אז מיר זענען דעם יום טוב 

ן צו לעבן עאכטונג געבן מיר זאלן נישט צוריק גיין קיין מצרים. מיר דארפן געדענק

מיטן אייבערשטן; וויסן אז עס איז גארנישט דא אויסער דעם אייבערשטן. א 

נאר דעם הייליגן באשעפער; ווען  -מענטש האט נישט קיינעם אויף דער וועלט 

ר וואס מענטשן וייך אויף א בשר ודם ווערט מען נאכדעם געוואמען פארלאזט ז

זענען. א מענטש האט נישט קיין חברים, א מענטש האט נישט קיינעם בזה העולם, 

 אלעס איז איין גרויסער דמיון.

איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט עוסק זיין אין הפצה; דו ווייסט דאך אז 

און דער  (עיין ספורי מעשיות, מעשה ג' מחגר)קען ביימער דער רבי האט אונז געהייסן אנטרינ

רבי האט זייער אסאך גערעדט פון דאס גרויסקייט פון מקרב זיין אידן לאביהם 

 .(עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יד; חיי מוהר"ן, סימן תמז; תקמג, ועוד)שבשמים 

עוסק אין צוריק וואס איז  רמען קען זיך נישט פארשטעלן די זכותים פון דע

(תרומה דער הייליגער זוהר זאגט אזוי ווי ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן, 

"ָּתא ֲחִזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא,  קכ"ח):

ן צום אייבערשטן, ִאיהּו קום און זע: א מענטש וואס ברענגט צוריק זינדיגע מענטש

דער מענטש איז זוכה  ,ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא

ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא  ארויף צו גיין אויף א פלאץ וואס קיין שום מענטש איז נישט זוכה;

א ְּבִרי הּוא ִּביָקֵריּה, ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁש 

ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, דער מענטש נעמט אוועק טומאה פון דער וועלט און ער 

מאכט אז דעם אייבערשטנס נאמען זאל ווערן געהייליגט אויף דער וועלט, דער 



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יט    

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

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

ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף דער וועלט און אויף יענער וועלט, ָּכל ָמאֵרי 

ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, קיינער קען אים נישט  ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה,

נישט אויף דער וועלט און נישט אויף יענער וועלט, ָעאל ִּבְתֵריַסר  -שלעכטס טון 

ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה, ער גייט אריין אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים, 

 ק האלטן".און קיינער קען אים נישט צורי

עטליכע  יןמיר האבן הערליכע קונטרסים פון הייליגן רבינ'ס דיבורים א

אידיש, לשון הקודש, ענגליש, ספאניש, רוסיש, און פראנצויזיש.  יןשפראכן; א

נעם א בינטל ספרים און גיי אויף די הייזער מזכה זיין אידישע קינדער בכל מקומות 

 פון דיין שלעכטס.מושבותיהם, דאס וועט דיר אויסרייניגן 

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

 איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב, זע איר דאס איבערצוגעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 

אז יעדע פרוי וועט העלפן אפילו נאר אביסל וועט דאס ברענגען אסאך הצלחה 

 אביסל תהלים יעדן טאג. פאר די יערליכע פארטי; זען צו זאגן

ב, כ"ד ניסן, ט' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'יום ב' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 מרת ... תחי' לכבוד

איך בעט אייך נאכאמאל, זעט מיר צו העלפן אז די פארטי זאל זיין מיט 

הצלחה. פארבינדט אייך מיט די פרויען וואס האבן גענומען אויף זיך דעם גאנצן 

מרת ... תחי' און מרת .. תחי', פרעגט  -אז דער פארטי זאל זיין מיט הצלחה  עול

זיי וואס איר קענט העלפן אז די פארטי זאל זיין מיט הצלחה. ווען אלע פרויען פון 

אנשי שלומינו וועלן העלפן אפילו נאר אביסל, וועט דאס פאר מיר זיין זייער 
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טע און משפחה וועלן מיר האבן א אסאך; אז יעדע פרוי וועט רופן אירע באקאנ

 גרויסע הצלחה.

איך שלעפ א בארג; נישט סתם א בארג, נאר א בארג פון חובות, א בארג פון 

צאלן מלמדים און טיטשערס וכו'. ווען איך זע ווי מיינע תלמידים העלפן מיר, 

 געבט דאס מיר כוחות ווייטער אנצוגיין.

ישיבה, יעדע חדר און יעדע סקול  איך שטיי יעצט פארן צענטן זוממער; יעדע

האט א פלאץ וואו צו וויילן פארן זוממער, אבער מיר האבן נישט קיין פלאץ. 

גולה אחר גולה. ווען איך  -יעדעס יאר גייען מיר וואנדערן אויף א צווייטע מקום 

קוק צוריק און איך זע ווי דער אייבערשטער האט אונז יעדע זוממער אזוי שיין 

פלאץ, דאס שטארקט מיר אז מיר וועלן דאס  יאר אויך האבן א פלאץ  געברענגט א

וואו מיר וועלן קענען מחנך זיין אונזערע קינדער מיט אמונה און יראת שמים אזוי 

 ווי דער רבי האט אונז געלערנט.

זעט צו זאגן אביסל תהילים יעדן טאג; אויך בעטס דעם אייבערשטן אויף 

איר זען גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער וועט אלעס וואס איר דארפט, וועט 

 טון מיט אייך.

איך בעט אייך נאכאמאל, פארבינדט אייך מיט די פרויען וואס זיי ארבעטן 

 מיט זייער גאנצע הארץ צו העלפן אונזערע מוסדות.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 פאר'ן ארויסהעלפן די פארטייישר כח 

ב, כ"ד ניסן, ט' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -יום ב' פרשת שמיני -בעזרת ה' יתברך

 קטן

 מרת ... תחי' לכבוד
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א גרויסן דאנק אייך פאר דעם וואס איר העלפט אונזער יערליכע פארטי וואס 

די  מיר מאכן פאר מוסדות היכל הקודש ברסלב. און בפרט פארן אננעמען צו זיין

Guest of Honor. 

עס איז א גרויסע זכיה צו העלפן מוסדות התורה וואו מען לערנט תורה מיט 

 תינוקות של בית רבן וואס די וועלט שטייט אויף זייער תורה.

"ְּבָכל יֹום ַמְלָאך יֹוֵצא ִמִּלְפֵני  (מסכת כלה רבתי, פרק ב):די הייליגע חכמים זאגן 

עֹוָלם", יעדן טאג גייט ארויס א מלאך פונעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלַחֵּבל ֶאת ָה 

אייבערשטען חרוב צו מאכן די וועלט, "ֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ִמְסַּתֵּכל ְּבִתינֹוקֹות 

ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ִמָּיד ֶנְהַּפך ַּכֲעסֹו ְלַרֲחִמים", אבער ווען דער אייבערשטער זעט ווי 

יבער זיין כעס צו רחמנות; אידישע קינדער לערנען די הייליגע תורה, דרייט זיך א

: ווען די גוים זענען געקומען צו בלעם (בראשית רבה סה, כ)נאך זאגן די הייליגע חכמים 

בן בעור אים פרעגן ווי אזוי קען מען בייקומען די אידן, האט בלעם זיי געזאגט: 

ינדער ק –גייט ארום אין די שולן, אויב וועט איר זען 'ִּתינֹוקֹות ְמַצְפְצִפין ְּבקֹוָלן' 

וועט מען זיי  -וואס לערנען די הייליגע תורה, 'ֵאין ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלִהְזַּדֵווג ָלֶהם' 

קיינמאל נישט קענען בייקומען. ווייל זייער פאטער יצחק אבינו האט זיי מבטיח 

געווען אז ווי לאנג עס וועט זיין 'ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב', קען נישט עשו'ס הענט שולט 

 זיין אויף זיי.

בפרט אז איר העלפט אונזער מוסד, וואס איז געשטעלט אריין צו ברענגען 

אמונה און חיזוק אין אידישע קינדער, איז דאס גאר א גרויסער זכות און א גרויסער 

 מצוה.

דער אייבערשטער זאל אייך בענטשן מיט אלע ברכות פון די תורה; איר זאלט 

זונטערהייט, און אנטקעגן גיין משיח זען נחת ביי אייערע קינדער און אייניקלעך גע

 צדקינו במהרה בימינו, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ווילסט טאקע א בחור פון ישיבה?

ב, כ"ד ניסן, ט' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -יום ב' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

חור פאר דיין טאכטער, א בחור וואס לעבט אויב דו ווילסט א וואוילער ב

מיטן אייבערשטן, דו ווילסט איינער וואס וועט מכבד זיין דיין טאכטער און זיך 

ווייסטו אליינס וואס דו האסט צו טון; דו קענסט ארויף  -פירן מיט יראת שמים 

 קומען אין ישיבה און איך וועל דיר אנטראגן א בחור וואס וועט דיר נאר ברענגען

 נחת.

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב שוין זוכה געווען במשך די צען יאר 

וואס די ישיבה שטייט צו האבן א חלק אין איבער הונדערט שידוכים און איך בעט 

דעם אייבערשטן ער זאל מיר ווייטער העלפן איך זאל קענען זיין א גוטער שליח 

גייט מיר אין לעבן צו העלפן בחורים צו מאכן שידוכים מיין גאנץ לעבן, ווייל עס 

 און מיידלעך זיי ארויס צו נעמען פון זייער תפיסה.

ער האט געפרעגט אין הימל וואס  (חיי מוהר"ן, סימן פד)דער רבי האט פארציילט 

וועט זיין זיין פרנסה? האט מען אים געענטפערט: "דו וועסט זיין א שדכן"; 

אס האט דאס דער רבי אונז דערציילט? מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט: "פארוו

ווייל דער רבי וויל מיר זאלן אים נאכמאן מיט אלע זיינע זאכן; מיר זאלן נאר עוסק 

 זיין אין אויפשטעלן אידישע שטובער פארן אייבערשטן".

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך בין נישט קיין שדכן פאר געלט וואס דרייט 

ע וואס דער שידוך ווערט; ביי מיר איז נישט אזוי, איך אויס זיין רוקן אין די סקונד

לאז נישט אפ מיינע תלמידים. מיינע תלמידים זענען ביי מיר ווי מיינע אייגענע 

 ֲחֵבירֹו ֶּבן ַהְמַלֵמד "ָּכל (סנהדרין יט:):קינדער, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ארט וואס מען זאגט פארן מלמד: ָיְלדֹו"; דאס איז נישט סתם א גוט וו ְּכִאילּו ּתֹוָרה

"שפיר זיך גוט ווייל עס איז כאילו ילדו", נאר דאס איז אויך אן התחייבות. מען 
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זאגט פארן מלמד: "געב אכטונג אויף יענעמס קינד אזוי ווי דו וואלסט ווען 

אכטונג געגעבן אויף דיין קינד; ווען דו לערנסט מיט א תלמיד טראכט: 'כאילו 

 ילדו'".

ייבסט מיר אז דו ביסט געקומען זוכן א בחור פאר דיין טאכטער, דו דו שר

האסט זיך אוועק געשטעלט אונטן פון ישיבה און געזען בחורים רייכערן וכו', 

בחורים מיט טעלעפאנס וכו'; מיר זעט אויס ווי דו ווילסט מיר סתם טשעפען, 

יך דיר מודיע זיין אנדערש קען איך נישט טראכטן וואס דו ווילסט. דערפאר וויל א

אז מיר קען מען נישט טשעפען; איך וועל ווייטער מחזק זיין בחורים, און אויב 

דיין בחור וועט אנקומען אין א מצב וואס ער וועט נישט האבן קיין ישיבה וועל 

איך אויף אים אויך רחמנות האבן, אזוי ווי דער בערגערס זון האט געזאגט פארן 

עפרעגט: "אויב דער קיסר וועט דיר אונטער קומען וואס קיסר ווען ער האט אים ג

וועסטו טון מיט אים?" האט ער אים געזאגט: "איך וואלט אים מפרנס געווען אזוי 

 ".(עיין סיפורי מעשיות מעשה י, פון דער בערגער און דער ארימאן)ווי איך בין דיר מפרנס 

דער אייבערשטער  איך האב נישט קיין צייט צו קיין נארישקייטן; זאל דיר

העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן און זאלסט בקרוב טרעפן א גוטע 

 שידוך פאר דיין טאכטער.

... 

~~~~~~~~~~ 

 האק אפ אלע שלעכטע קשרים

ב, כ"ד ניסן, ט' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -יום ב' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

 וס האבן מיר געציטערט ווען איך האב געליינט דיין בריוו.הענט און פ

עס איז נישט דא וואס צו ענטפערן; דו האסט איין ברירה: "תשובה!" 

תשובה מיינט אפהאקן אלע קשרים וואס דו האסט מיט פרעמדע פרויען און 
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מיידלעך. אויב מען טוט תשובה איז דער אייבערשטער מוחל, דעם אייבערשטנס 

 אויסגעשטרעקט צו מקבל זיין בעלי תשובה.הענט איז 

וויסן זאלסטו אז אויב מען טוט נישט קיין תשובה באקומט מען זייער גרויסע 

עונשים; בפרט ווען מען זינדיגט אין ניאוף. ביי דעם איז דער אייבערשטער נישט 

ַעל " (בראשית רבה כו, ה):מאריך אפו, אזוי ווי די הייליגע חכמים זכרונם לברכה זאגן 

ַהּכֹל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲאִרי ַאּפֹו, חּוץ ִמן ַהְּזנּות", אויף אלע עבירות וואס א 

מענטש טוט ווארט דער אייבערשטער אז מען זאל תשובה טון, אבער ווען עס 

קומט צו ניאוף רחמנא לצלן דארט איז דער אייבערשטער נישט מאריך אף, נאר 

 .דעם מענטש מיט א ביטערן עונששטראפט באדער אייבערשטער 

זאלסט נישט מיינען אז מען קען זיך באהאלטן מיט וכו' אין א קאר וכו' און 

"ְוֵעין נֵֹאף ָׁשְמָרה ֶנֶׁשף  (איוב כד, טו):דאס וועט בלייבן א סוד. דער אייבערשטער זאגט 

ביי זיך: 'מיר  ֵלאמֹר א ְתׁשּוֵרִני ָעִין", די בעלי עבירות רעדן זיך איין און טראכטן

וועלן ווארטן עס זאל ווערן נאכט דעמאלט וועלן מיר טון עבירות; מיר וועלן גיין 

אין באהאלטענע פלעצער אז קיינער זאל אונז נישט זען'. זאגן חכמינו זכרונם 

יָנן ֶאָּלא "ַהּנֹוֵאף אֹוֵמר ֵאין ְּבִרָיה יֹוַדַעת ִּבי, ְלִפי ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ֵא  (במדבר רבה ט, א):לברכה 

ַּבחֶׁש", א מענטש מיינט טאקע אז ער קען זיך באהאלטן פונעם אייבערשטן, וואס 

טוט דער אייבערשטער? "ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַפְרְסָמן ָּבעֹוָלם", דער אייבערשטער 

 פארשעמט אים אויף דער גאנצע וועלט.

בן פון דא; דו האסט אז דו וועסט נישט תשובה טון וועל איך דיר פארטריי

אפלאזן. א רחמנות אויף דיר, שוין אלעס מיר שוין צוגעזאגט פאריאר אז דו גייסט 

 א רחמות אויף דיין ווייב און א רחמנות אויף דיינע קינדער.

מיין נישט אז מען קען זיך באהאלטן פונעם אייבערשטן, ווייל דער 

ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני א ֶאְרֶאּנּו, ְנֻאם "ִאם ִיָּסֵתר  (ירמיהו כג, כד):אייבערשטער זאגט 

ה'", ווי קען זיך א מענטש באהאלטן פון מיר? "ֲהלֹוא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני 

 ָמֵלא ְנֻאם ה'", דער אייבערשטער איז דאך איבעראל.

די גרעסטע ליצנות איז נאך, דאס וואס דו שרייבסט אז דו ביסט מחזק 

וכו' מיטן רבי'ן; עס איז א ביטערער גלעכטער. אז דו וועסט תשובה טון פרעמדע 
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וועל איך דיר מקרב זיין; איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט אלעס 

 אפגעלאזט.

... 

~~~~~~~~~~ 

וואס מען קען זיך לערנען פונעם הייליגן צאנזער רב זכותו יגן עלינו; איבערגעבן 

ן זיין צופרידן ווי אזוי דער אייבערשטער פירט דעם טאג פארן אייבערשטן או

 אים.

ב, כ"ה ניסן, י' לעומר, שנת תשע"ח לפרט -יום ג' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

 היינט איז דער יארצייט פון הייליגן צאנזער רב זכותו יגן עלינו.

גן די דרייצן ֲאִני עס איז באוואוסט אז דער הייליגער דברי חיים פלעגט זא

איך  -ַמֲאִמין'ס עטליכע מאל א טאג, ער פלעגט דאס זאגן אין אידיש: "ֲאִני ַמֲאִמין 

גלייב", און ער פלעגט דאס זאגן מיט זיין נאמען: "חיים גלייבט, ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 

, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים -

ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים", אז דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן און ער פירט 

דער וועלט, נאר ער אליין טוט אלעס און וועט אלעס טון; אזוי האט דער הייליגער 

ייצן צדיק זיך גע'חזר'עט אפאר מאל א טאג די אמונה. הלואי זאלן מיר זאגן די דר

"ֲאִני ַמֲאִמין'ס" איין מאל א טאג, ווייל ווי מער מען חזר'ט די אמונה ווערט עס 

 מער און מער אריין געקריצט אינעם מענטש.

מוהרא"ש זאגט אז מען זאל זיך צוגעוואוינען צו זאגן די ֲאִני ַמֲאִמין'ס גלייך 

ט העלפן אז נאך ברכות התורה; מען זאל אנהייבן דעם טאג מיט דעם און דאס ווע

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פב):אלעס וועט גיין געשמאק און רואיג, ווייל דער רבי זאגט 

"ְוֶזה ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֶׁשִּלְפָעִמים הֹוֵלך ְלָהָאָדם ֶׁשּלא ְּכֵסֶדר", דאס וואס מען זעט אז 

ה הּוא ְמַחֵּלק ּוַמְפִריד אלעס גייט פארקערט ווי מען וויל, "ֶׁשאֹוֵמר: ֲאָּנא ֶאְמך, ָּבזֶ 

אֹוָתּה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא", דאס קומט צוליב דעם וואס דער מענטש זאגט: "איך 
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וויל!" און ער טיילט זיך אפ פונעם אייבערשטן, "ּוְכֶׁשהּוא ְמַחֵּלק ֶאת ַמְלכּות 

יך אפ פונעם ְלַעְצמֹו, ֲאַזי הֹוֵלך לֹו ֶׁשא ְּכֵסֶדר", איינמאל אז מען טיילט ז

 אייבערשטן גייט אלעס פארקערט ווי מען וויל.

דערפאר דארף מען זיך אינגאנצן איבערגעבן צום אייבערשטן און גארנישט 

בין איך  -וועלן, נאר שטענדיג טראכטן ביי זיך: 'ווי אזוי דער אייבערשטן וויל 

 צופרידן', דעמאלט וועט אלעס גיין ווי דער מענטש וויל.

ער פירט זיך אז ער געט איבער דעם  (שיחות הר"ן, סימן ב)ר רבי זאגט דער הייליגע

טאג פארן אייבערשטן, און ער מאכט אפ ביי זיך אז ווי אזוי דער אייבערשטער 

זאל ער עס פירן; "בפרט ערב שבת און ערב יום טוב פיר איך מיר איבער צו  וויל

כדעם קיין ספיקות און געבן פארן אייבערשטן דעם טאג". אזוי האט מען נישט נא

 בלבולים צי מען האט אויס גענוצט דעם טאג ריכטיג וכו'.

איך האף אז דו וועסט זיך צוגעוואוינען צו זאגן יעדן טאג די דרייצן ֲאִני 

ַמֲאִמין'ס ביז דאס וועט דיר שוין זיין שגור על פיו, דורכדעם וועט דיר גוט זיין בזה 

 ובבא.

... 

~~~~~~~~~~ 

מענטשן האבן נישט  –זיך אונטער דעם פשוט'ן ברסלב'ער חסיד?  וואס באהאלט

קיין השגה אין דעם; דורך דערציילן אלעס פארן אייבערשטן איז מען זוכה צו 

נסים ונפלאות; משיח וועט אויסלערנען פאר די גאנצע וועלט וואס דער רבי 

 לערנט אונז שוין יעצט אויס.

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "אניסן, י וכ"ב, -שמיני' ' פדיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין 

 מקורב ביים הייליגן רבי'ן.
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א פלאץ  און מען זאגט אז דאס איז מענטשן רעדן כל דבר אסור אויף ברסלב

 .קען מען נישט דערקענען פון אינדרויסןא ברסלב'ער חסיד ווייל  ;פון משוגעים

עפעס  גאראבער זיין פנימיות איז  ,דאיאינדרויסן זעט ער אויס ווי א פשוט'ער 

ענין אחר  ער איז אןער שפאצירט אויפן גאס פונקט ווי א צווייטן אבער  .אנדערש

ער טראכט פונעם אייבערשטן, ער זינגט צום אייבערשטן, ער שמועסט  ;לגמרי

אלעס וואס עס גייט איבער און ער פארציילט פארן אייבערשטן יבערשטן מיטן אי

ווייל מען  -ם, דערפאר האבן מענטשן נישט קיין השגה וואס ברסלב איז איאויף 

מען גייט אליין,  -די טייטש פון התבודדות איז "בודד"  .נישט אנזען דאסקען 

 ."ִיְהֶיהד ַּבד ְּבבַ " (שמות ל, לד):מלשון הפסוק 

 אוגיי אויף א פלאץ וואון רפאר בעט איך דיר זייער, פאלג דעם רבי'ן דע

פארן אייבערשטן פארצייל און לעש אויס דיין טעלעפאן  ;קיינער איז נישט דארט

 זיךשעם  ;דו וועסט זען ניסים ונפלאותאז איך זאג דיר  .אלעס וואס קוועטשט דיר

 אלעס פארן אייבערשטן. צו דערציילן נישט

אט זייער געוואלט מיר זאלן רעדן א גאנצן טאג צום אייבערשטן, דער רבי ה

דערפאר האט דער רבי זייער געווארנט מען זאל נישט טרינקען קיין וויין, ווייל א 

 ויקרא( שיכור וואס דאווענט איז תפלתו תועבה. דער בעל הטורים זאגט אויפן פסוק

און אזוי  ;פלת ש'כור ת'ועבה'ת :נוטריקוןאיז  ֵּתְׁשְּת ", אז ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת " י, ט):

ווי מיר דאווענען א גאנצע טאג, וואו מען גייט און וואו מען שטייט רעדן מיר צום 

 אייבערשטן, ממילא אויב מיר וועלן טרינקען וועט אונזער דאווענען זיין א תועבה.

מיטן יין  דעם רבינ'ס וויין איז די בעסטע וויין; דער רבי טרינקט אונז אן

המשומר, מיט די וויין וואס משיח וועט אונז געבן צו טרינקן. משיח וועט אריין 

ברענגען אין די וועלט די זאך פון התבודדות; ער וועט אויסלערנען פאר די גאנצע 

וועלט דאס וואס דער רבי לערנט מיט אונז, אז עס איז דא איין תכלית אויף דער 

 שטן.נאר רעדן צום אייבער -וועלט 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        כח | 

לערנען מיט די מיידלעך הלכות ספירה; דער עיקר דארף מען אריינבאקן אין 

קינדער דרך ארץ און מידות טובות; זען אז די גרעסערע מיידלעך זאלן 

מען דארף שפירן צו ארויסהעלפן מיט די יערליכע פארטי; דאס שטאלץ וואס 

זיין א ברסלב'ער חסיד; הדרכה פאר טיטשערס; מתפלל זיין מיט אלע קינדער 

 פאר א תומך המוסד וואס געפונט זיך אין א צרה לא עלינו.

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

 קטן

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

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן די זכיה ווייטער ממשיך צו זיין מיט 

 די סקול.

יעצט אין די ספירה טעג קען מען נישט אנצינדן פאר די מיידלעך מוזיק. מען 

דארף לערנען מיט די מיידלעך הלכות ספירה; אלע הלכות פון די ספירה טעג וואס 

צוואנציג טויזענט תלמידים פון דעם  מיר האלטן פאר אבילות אויף די פיר און

הייליגן תנא רבי עקיבא וואס זיי זענען אויסגעשטארבן אין די טעג פון ספירה. 

"ְׁשַנִים ָעָׂשר ֶאֶלף זּוִגים  (יבמות סב:):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

האט ר' עקיבא ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא", פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים 

געהאט, "ְוֻכָּלן ֵמתּו ְּבֶפֶרק ֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָלֶזה, ְוָהָיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם", 

און אלע פון זיי זענען געשטארבן אין איין צייט ווייל זיי האבן זיך נישט מכבד 

 .געווען איינער דעם צווייטן, און די וועלט איז געווען דעמאלט וויסט פון תורה

"ָצִרי ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶר ֶאֶרץ  (ספר המידות, אות בנים, סימן סה):דער רבי זאגט 

ִמְּנעּוָריו", מען דארף אויסלערנען דעם קינד דרך ארץ ווען ער איז נאך יונג; ביים 

רבי'ן איז דרך ארץ און מידות טובות געווען א יסוד היסודות, מען זאל זיך 

ער מיטן צווייטן און מען זאל אכטונג געבן אויף א צווייטנס געפיל. פארטראגן איינ

דאס דארף מען אריין לייגן אין די מיידלעך; זיי זאלן וויסן: "וואס מען טוט, טוט 

מען פאר זיך אליין", אז מען גריסט שיין א צווייטן טוט מען זיך א טובה, אז מען 

נס גוטס, און אויב חס ושלום טשעפעט נישט א צווייטן טוט מען פאר זיך אליי



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כט    

טשעפעט מען יא א צווייטן טוט מען זיך שלעכטס. דאס איז וואס מיר דארפן אריין 

 זיי זאלן מכבד זיין א צווייטן. -בראקן אין די קינדער ווען זיי זענען נאך יונג 

אם ירצה ה' קומענדיגן זונטאג גייט זיין א פארטי פאר די מוסדות; בעט איך 

איר זאלט נעמען אייער קלאס זיי זאלן העלפן אז די פארטי זאל זיין אייך זייער 

מיט הצלחה. נעמט אפאר מיידלעך זיי זאלן ארום רופן די ליסטע איינצוליידענען 

פרויען צו די פארטי, אויך זאלן די מיידלעך גיין ביי די הייזער מיט ראפעלס. לייגט 

נישט שעמען מיט ברסלב; שעמען  אריין אין די מיידלעך א שטאלץ אז זיי זאלן זיך

זאלן זיך אלע וואס גייען צו זייער טויטע רבי וואס קען זיי נישט העלפן, מיר האבן 

 א לעבעדיגער רבי.

איך ווארט איר זאלט מיר רופן רעדן פאר די טיטשערס; איך וויל זיי מחזק 

ך. א טיטשער זיין מפעם לפעם זיי זאלן וויסן ווי אזוי מחנך צו זיין אונזערע מיידלע

קען בשום אין אופן נישט האבן א סעלפאון אין די צייט וואס זי דארף זיין אין 

קלאס, א טיטשער וואס ברענגט איר סעלפאון אין קלאס איז איר קאפ האלבוועגס 

נישט אין קלאס. איך בין בשום אין אופן נישט מסכים אז די טיטשערס זאלן אריין 

און; אין אפיס איז דא א טעלעפאן, אויב מען גיין אין קלאס מיט זייער סעלעפ

דארף וויכטיג צו קומען צו א טיטשער קען מען איר רופן אין אפיס. איך בעט אייך 

 זייער איר זאלט דאס איבערגעבן פאר די טיטשערס.

נרו יאיר גייט זיצן אין תפיסה השם ירחם; ... איר האט אודאי געהערט אז ר' 

וסד זאלן מתפלל זיין פאר אים. ער האט זיך אוועק זעטס אז אלע קינדער אינעם מ

געגעבן פאר מוסדות התורה צו העלפן מען זאל קענען אנגיין, און אונז האט ער 

זייער שטארק געהאלפן אין אונזערע ערשטע יארן ווען מיר האבן געעפענט די 

ישיבה, חדר און מיידל סקול. דערפאר דארפן מיר מתפלל זיין פאר אים ער זאל 

 ישט אנקומען אין תפיסה.נ

איך שרייב אייך א קליינע תפילה וואס אלע טיטשערס זאלן בעטן פאר אים 

זאל נישט זיצן אין ... "רבונו של עולם! העלף ארויס אז ר' מיט די קינדער: 

תפיסה, העלף אז די רעגירונג זאל אים אפלאזן; בזכות וואס ער האט געהאלפן 

ישיבות און תלמוד תורה'ס, און בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש 

 געווען פאר דיינעט וועגן, אמן".



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        ל | 

איר זאלט ווייזן די בריוו פאר אלע טיטשערס, ווייל דאס איז נוגע פאר זיי 

 אלע.

... 

~~~~~~~~~~ 

 זיך טרייסטן נאך א פלוצלינגדיגער פארלוסט לא עלינו פון א טאטע

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "אניסן, י וב, כ"-' פרשת שמינידיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... תחי' לכבוד

איר זאלט נישט וויסן  ,אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים המקום ינחם

 מער פון קיין צער.

איך בעט אייך זייער איר זאלט זיך מחזק זיין מיט אלע כוחות; דאס וועט זיין 

דער גרעסטער נחת רוח וואס איר וועט גורם זיין פאר אייערע עלטערן אויבן אין 

 גן עדן.

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

אזוי ווי עס , ס לערנען תורה איז ְּכִאילּו א ֵמתוועלט און לאזט איבער קינדער ווא

"ַוֲהַדד ָׁשַמע ְּבִמְצַרִים ִּכי ָׁשַכב ָּדִוד ִעם ֲאבָֹתיו, ְוִכי ֵמת יֹוָאב  א כא, יא):-(מלכיםשטייט 

ַׂשר ַהָּצָבא", פארוואס ביי דוד המלך שטייט "ָׁשַכב ָּדִוד" און ביי יואב שטייט "ֵמת 

האט איבערגעלאזט קינדער צדיקים, הייסט עס נישט ווי  יֹוָאב"? ווייל דוד המלך

 ער איז געשטארבן נאר כאילו ער שלאפט.

דאנקט דעם אייבערשטן אז איר האט א טייערער מאן שליט"א און לעכטיגע 

קינדערלעך קיין עין הרע. טאנצט פאר שמחה אז איר זענט זוכה צו ציען ווייטער 

 ואס געפונען זיך אויבן אין גן עדן.א גאלדענע קייט פאר אייערע עלטערן ו

ווען עלטערן  (עיין בספר ארך אפים, פרק צער גידול בנים):מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט 

קומען ארויף אויבן אין הימל און זיי האבן איבער געלאזט דא אויף דער וועלט 



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לא    

ברסלב'ער קינדער, זענען אלע נשמות אויבן אין הימל מקנא די נשמה וואס האט 

קינד וואס איז דבוק צום אייבערשטן. כל שכן אז אייער מאן איז עוסק אין הפצה,  א

ער גייט ארום פארשפרייט די הייליגע ספרים פון רבי'ן פאר די וועלט, דעמאלט 

זענען אלע נשמות אויבן אין הימל מקנא אייערע עלטערן און זיי גייען ארויף אלס 

 מעלה מעלה צום אייבערשטן.

אייער צער איז זייער גרויס; איר האט פארלוירן אייער מאמע  איך ווייס אז

שוין יארן צוריק ווען איר זענט נאך געווען א קינד, און יעצט האט איר פארלוירן 

אייער טאטע, ער איז פליצלונג נפטר געווארן לא עלינו. איר זענט געבליבן אן איין 

אט איר נישט פארלוירן, איינציג קינד אן משפחה, אבער אייער טאטע אין הימל ה

און געלויבט דעם אייבערשטן אז איר האט אליינס א הערליכע משפחה, בא'חנ'טע 

קינדער און א ערליכער מאן. דאס דארף אייך פרייליך מאכן און דאס דארף אייך 

 ברענגען שמחה אין אייער לעבן.

אונזער דער אייבערשטער זאל אונז שוין אלע טרייסטן און אונז אויסלייזן פון 

 גלות במהרה בימינו, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 

מלמדים דארפן לערנען מיט קינדער מיט סבלנות און ליבשאפט; מתפלל זיין 

מיט די קינדער פאר א תומך המוסד וואס געפונט זיך אין א צרה רחמנא לצלן; 

 בעט צו ענדיגן מגיה זיין דעם הייליגן ספר אשר בנחל.

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "אניסן, י וב, כ"-רשת שמיני' פדיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ר' ... נרו יאיר, מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב. לכבוד

אשריך ואשרי חלקך אז דו ביסט עוסק אין אזא הייליגע ארבעט פון מחנך 

זיין תינוקות של בית רבן און דו ביסט מחזק די מלמדים זיי זאלן לערנען מיט די 

יט סבלנות און ליבשאפט. די מלמדים שרייבן מיר אז זיי זענען זיך מחי' קינדער מ

 מיט די דרשות וואס דו געבסט זיי איינמאל א וואך.



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        לב | 

השם ירחם;  -האסט אודאי געהערט אז ר' ... נרו יאיר גייט זיצן אין תפיסה 

זע אז אלע קינדער אינעם מוסד זאלן מתפלל זיין פאר אים. ער האט זיך אוועק 

בן פאר מוסדות התורה צו העלפן מען זאל קענען אנגיין און אונז האט ער געגע

זייער שטארק געהאלפן אין אונזערע ערשטע יארן ווען מיר האבן געעפענט די 

ישיבה, חדר און מיידל סקול, דארפן מיר מתפלל זיין פאר אים ער זאל נישט 

 אנקומען אין תפיסה.

לע מלמדים זאלן בעטן פאר אים מיט איך שרייב דיר א קליינע תפילה וואס א

"רבונו של עולם! העלף ארויס אז ר' ... זאל נישט זיצן אין תפיסה. די קינדער: 

העלף אז דו רעגירונג זאל אים אפלאזן, בזכות וואס ער האט געהאלפן ישיבות און 

תלמוד תורה'ס, און בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר 

 .עגן, אמן"דיינעט וו

זיי ווייטער ממשיך מיט דיין הייליגע ארבעט. זיי מחזק די מלמדים זיי זאלן 

זיין צייטלעך און אז זיי זאלן אריין לייגן אין די קינדער שמחה, עס זאל הערשן 

אין יעדע קלאס א געשמאקע לופט, מען זאל שפירן א שמחה אין די לופט, 

 ען לערנען און דאווענען.דורכדעם ווערט דער מח ברייט, דאן קען מ

איך בעט דיר זייער אויב דו קענסט ענדיגן מגיה זיין דעם ספר הקדוש "אשר 

בנחל"; איך וויל עס יעצט איבער דרוקן מקיים צו זיין די צוואה וואס מוהרא"ש 

האט אונז איבער געלאזט מיר זאלן משתדל זיין ווייטער צו דרוקן זיינע ספרים. 

וגעזאגט פאר מוהרא"ש ביי די לויה אז איך וועל דאס אויסער דעם האב איך צ

 דרוקן און פארשפרייטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

אז מען הייבט אן א מצוה אדער א דבר טוב דארף מען דאס ווייטער ממשיך זיין; 

בים טאר נישט קוקן אויף גארנישט איינער וואס איז עוסק אין הפצה אין זיכוי הר

 נאר אנגיין מיט אלע כחות –
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לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "בניסן, י זב, כ"-' פרשת שמיניהיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 מיין טייערער ... נרו יאיר לכבוד

רענע יוואס מאכט דיין ניי געבו .וואס מאכסטו עפעס? איך בענק מיר נאך דיר

איך צייל שוין די טעג אז זאג אים  ;גריס ים א? שיק אזון ... דייןקינד? וואס מאכט 

איך האף אז  אין אומאן ביים הייליגן רבינ'ס ציון. ביז ראש השנה אים צו טרעפן

 ער לערנט נאך פלייסיג און ער מאכט נאך סיומים.

 (מדרש תנחומא עקב, סימן ו; הובא ברש"י דבריםטייערער, חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ...

"ִאם ִהְתַחְלָּת ְּבִמְצָוה, ְגמֹור אֹוָתּה", ווער עס הייבט אן א מצוה דארף דאס  ח, א):

ענדיגן, "ֶׁשֵאיָנּה ִנְקֵראת ַהִּמְצָוה ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ַהּגֹוְמָרּה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף 

ה ְלַבּדֹו ִנְת  ַעֵּסק ָּבֶהם ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָקְברּו ִּבְׁשֶכם, ַוֲהא מֹׁשֶ

ִנְקֵראת ַעל ְׁשָמם",  -ְלַהֲעלֹוָתם, ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשא ִהְסִּפיק ְלּגֹוְמָרה ְוָגְמרּוָה ִיְׂשָרֵאל 

וויבאלד משה רבינו האט דאס נישט צוגעענדיגט הייסט עס כאילו די אידן האבן 

 דאס געטון.

 ;אגכקייט צו מחי' זיין טויזענטער אידן יעדן טינרו יאיר, דו האסט א מעגל ...

נדערטער אידן צו לערנען ודו קענסט פארעכטן דער וועלט, דו קענסט מזכה זיין ה

פארפעלקער זאלן האבן טויזענטער  זאון דאווענען, דו קענסט האבן א חלק א

 שלום בית און ראטעווען אידן פון עבירות.

 ?'וואס וועט זיין מיט מיר' :היקר, קוק נישט אויף דיר, טראכט נישט ...

 ,נקט זיךיא מענטש דערטר ידו זעסט וואון דו שטייסט ביים ים אז ר פאר שטעל די

ט זיכער אריין געשפרינגען אין ים אים צו העלפן, סוואל ?וואס וואלסטו געטון

שפרינגען אין  ווער ביסטו דען אריין צו' וואלט דיר געזאגט:אפילו דער יצר הרע 

דאס איז דער וועג  .וכו' 'כו, ו'א גרויסע ישועה נסדו דארפסט אליי' ?'וואסער

מחי' זיין און מחזק צו די אלע וואס האבן א כח  זייןמחליש דעת  -פונעם יצר הרע 

 זיין אידישע קינדער.

איך בין מיר מחי'  ;רגםויעדן טאג ווארט איך אויף די חיזוק יומי המת ...,

 מתרגם.דאס איך האב הנאה צו זען ווי דו ביסט און מיט די חיזוק 
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 .די וועלט ווארט אויף דיר !פריש זיך אויף, יעמוד יעמוד ...,

 .איך האף די פאר ווערטער וועט דיר געבן אביסעלע חיזוק

ייב איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ודיין ו וןאיך בין מתפלל פאר דיר א

 .ענינים, אמן

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 יגן פסח, ווי אזוי האלט איך זיך פרייליך?ביי מיינע עלטערן איז זייער אנגעצו

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צום ערשט א גרויסן יישר כח פאר מיין לעבן, וואס האט זיך אנגעהויבן מיט דריי יאר צוריק, 

 ווען איך האב אנגעהויבן הערן אייערע שיעורים, וואס האבן ממש געעפנט מיינע אויגן.

יאר, איך הער ווי דער ראש ישיבה זאגט ביי די שיעורים ווי אזוי מ'דארף  19איך בין א בחור פון 

פירן א סדר מיט רואיגקייט, ווי אזוי מ'קען האבן א פרייליכע פסח, ס'זאל נישט זיין קיין אנגעצויגנקייט 

ז אינדערהיים. דאס איז אלעס זייער שיינע זאכן, וואס קען איך אבער טון אז ביי אונז אינדערהיים אי

נישט אזוי, מיין טאטע איז געפערליך נערוועז און שרייט זייער אסאך, יעדעס יאר קומט צו פרישע 

חומרות ביי אונז. מיינע חתונה געהאטע געשוויסטער ווילן שוין נישט קומען צו אונז אויף פסח, ווייל 

 ס'איז שוין ממש נישט אויסצוהאלטן.

ן איין פרייליכע פסח, אפשר קען מיר דער ראש איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געהאט קיי

 ישיבה געבן א וועג ווי אזוי איך קען האבן א רואיגע געשמאקע פסח צום ערשטן מאל?

א גרויסן יישר כח פאר אלעס, נאר דער אייבערשטער קען אייך באצאלן פאר אלעס וואס איר 

 טוט פאר מיר.

 ישראל

 תשובה:

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

 ישראל נרו יאיר לכבוד

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        לו | 

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 

אל מען אויפזוכן דעם אייבערשטן אינעם שוועריקייטן אויפן מענטש ז

שוועריקייט, מען זאל זוכן די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיטן מענטש 

 און מען זאל אים דאנקען און לויבן דערויף.

האט אונז געגעבן א וועג פון טראכטן; אז א מענטש זאל זיך דער רבי 

ערשטער טוט מיט אים, אזוי צוגעוואוינען צו קוקן אויף די ניסים וואס דער אייב

דוד המלך האט שטענדיג געזוכט  :(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצה) ווי דער רבי זאגט

אפילו ווען דער  ,עפעס גוטס אויף וואס ער קען דאנקען דעם אייבערשטן

אייבערשטער האט געברענגט אויף אים שלעכטס, האט ער געזוכט אין די 

"ַּבָּצר  (תהלים ד, ב): דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטןי אזוי וו .שלעכטס עפעס גוטס

אין די צרה האסטו מיר רבונו של עולם איך דאנק דיר אויף דעם וואס ִהְרַחְבָּת ִּלי", 

 ברייט געמאכט.

בנוגע וואס דו פרעגסט ווי אזוי דו קענסט האבן א געשמאקע יום טוב; נוץ 

בערשטן אז דו זאלסט האבן א דעם רבינ'ס עצה פון התבודדות. בעט דעם איי

פרייליכע יום טוב, בעט אים דו זאלסט שטענדיג זיין פרייליך, עס זאל דיר 

גארנישט באדערן און עס זאל דיר גארנישט אנגיין. ווען א מענטש איז פרייליך 

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

ממילא אוועק אלע פראבלעמען און אלע ווייטאגן אייבערשטער געבט אים פאלן 

 וכו'.

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

אבער פון דער אנדערע זייט איז די שכר זייער גרויס, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

עס קומט אן צו מקיים ", ווי שווערער ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא" (אבות ה, כג):לברכה זאגן 

זיין א מצוה אלץ מער שכר באקומט מען, בפרט די מצוה פון כיבוד אב ואם וואס 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם " (פאה א, א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

יף כיבוד אב ואם באצאלט או ,"ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ;ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא

דער אייבערשטער שכר נישט נאר אויף יענע וועלט, נאר אויך אויף דער וועלט; 

אז דו וועסט מכבד זיין דיינע עלטערן וועסטו זען נחת ביי דיינע קינדער. נאך 
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אביסל וועסטו טרעפן דיין שידוך און ווי אזוי דו האסט זיך אויפגעפירט צו דיינע 

 ריק באקומען מיט פראצענט פון דיינע קינדער.עלטערן וועסטו צו

"איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געהאט קיין איין דו שרייבסט מיר: 

; וויל איך דיר זאגן אז דאס איז דיין אייגענע פראבלעם, דאס האט פרייליכע פסח"

גארנישט צו טון מיט דיינע עלטערן, דו דארפסט ארבעטן אויף דיר אליינס אז דו 

ט זיין פרייליך. כל זמן דו וועסט באשולדיגן דיינע עלטערן וכו' וועסטו זאלס

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

צו מאכן עלטערן און לייגן די גאנצע מיסט אויף זיי אבער דאס וועט דיר גארנישט 

ינע מידות, צו זיין א זיסער איד, דו העלפן אין לעבן. אז דו וועסט ארבעטן אויף די

זאלסט זיין א פרייליכער איד, דו זאלסט נישט זיין קיין נערוועזער מענטש, שרייען 

 (שופטים יד, יד):און שלאגן וכו', וועט דיר גוט זיין. עס וועט מקוים ווערן ביי דיר 

 ק".ֵמַעז ָיָצא ָמתֹו"

צטע דריי יאר; לערן אביסל דו שרייבסט אז דו שעפסט חיות פון רבי'ן די לע

ספר "אשר בנחל" וועסטו זען וואס ברסלב איז, מוהרא"ש ברענגט סיפורים פון 

אנשי שלומינו וואס האבן גארנישט געהאט אין לעבן און זיי זענען שטענדיג 

געווען פרייליך. איך ווייס נישט צי דו האסט נאך זוכה געווען צו קענען מוהרא"ש 

עבעדיגער ביישפיל. מוהרא"ש זכרונו לברכה האט גארנישט וואס איז געווען א ל

געהאט אין לעבן; ווען איך זאג דיר גארנישט געהאט מיין איך טאקע גארנישט, 

נישט סתם געזאגט, אזוי ווי מען זאגט און מען שרייבט וכו', ער האט גארנישט 

טענדיג געהאט אין לעבן און מיט דעם אלעם איז ער שטענדיג געווען פרייליך, ש

 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 

"איך האב נאך אין מיין לעבן, פארוואס זאלסטו זיין אזוי צעבראכן און שרייבן: 

פארוואס? ווייל דיין טאטע האט  פסח"?לעבן נישט געהאט קיין איין פרייליכע 

חומרות, איז וואס? דאס איז א צרה? מאך דיר פרייליך, דאנק 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 

 סט געזונט און שטארק.דו בי
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דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט ארויס גיין פון דיין אייגענע 

ים, דיין קטנות הדעת; זאלסט זוכה זיין צו שפירן דעם –מצרים, דיין מצר

דארף מען שוין גארנישט. ווען א מענטש שפירט  טאייבערשטן וואס דעמאל

ידענער מענטש, און מיר אלע אביסל נאנטשאפט צום אייבערשטן איז ער א צופר

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

 אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 

 איך פארשטיי נאכאלץ נישט פארוואס איר וואונטש אן א מענטש מיט גשמיות

 שאלה:

 שליט"א, לכבוד מזכה הרבים, הרה"ח רבי יואל ראטה

איך האב ערהאלטן אייער לענגערע תשובה אויף דעם וואס איך האב געפרעגט פארוואס איר 

וואונטש אן איינעם אז יענער זאל האבן א שיינע הויז און א שיינע קאר, א זאך וואס מ'האט נישט 

ן געהערט פון אמת'ע ברסלבע חסידים. איר האט מיר געענטפערט באריכות אז איר האט געקענט א

אמת'ן ברסלבער חסיד, וואס דאס איז געווען מוהרא"ש, און אזוי ווייטער האט איר מאריך געווען אין 

 דעם ענין וואס ס'מיינט אן אמת'ער ברסלבער חסיד.

דאס איז אבער נישט געווען קיין ענטפער אויף מיין שאלה, איך האב פארשטאנען אז איר מיינט 

אנווינטשן, ואם קבלה היא נקבל, איך וויל אבער נאכאלץ צו זאגן אז מוהרא"ש פלעגט יא אזוי 

פארשטיין פארוואס מ'זאל אזוי אנווינטשן, דאס איז דען דער ציל פון א איד? אן אמת'ער ערליכער 

איד דארף נישט ארויסקוקן און האפן אז ער וועט האבן גשמיות און חמריות, ער דארף ווארטן און 

איר רעדן צו מענטשן מיט אזא שפראך וואס קען אויסזען אזוי ווי  האפן צו עבודת ה', פארוואס זאלט

 די וועלט איז דער עיקר, און נישט יענע וועלט?

 א גרויסן יישר כח.

 יעקב
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 תשובה:

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

 לכבוד יעקב נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אלסטו, ווען מען וויל מקרב זיין מענטשן צום הייליגן באשעפער וויסן ז

. אודאי איז און וואס מען רעדט דארף מען זייער אכטונג געבן ווי אזוי מען רעדט

יענע וועלט,  אויףדער וועלט נישט קיין עיקר נאר דער עיקר איז זיך אנצוגרייטן 

 (אבות ד, טז):לברכה זאגן  אזוי ווי חכמינו זכרונם דער וועלט איז נאר א פרוזדור

וועלט איז ווי א דורכגאנג פאר  י"ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא", ד

יענע וועלט, "ַהְתֵקן ַעְצְמ ַבְּפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין", מען דארף זיך 

מעשים טובים כדי מען זאל זוכה זיין צו  וועלט מיט מצוות און יאנגרייטן אויף ד

עולם הבא; אבער ווי לאנג א מענטש איז נאך ווייט פון דעם, דארף מען ארום 

 תכלית. ןאמת' םמען איז זוכה אריין צו שיינען אין אים דעביז דרייען מיט אים וכו' 

ר ְּבתֹוָרה אֹו "ּוְכֶׁשַהַּצִּדיק ְמַדּבֵ  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן פא):דער רבי זאגט 

ִּבְתִפיָּלה, ִנְקָרא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהִּדּבּוִרים ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ֲהמֹון ַעם ְּבִׂשיַחת ֻחִּלין הּוא 

ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר ֶאת ֲהמֹון ַעם ֶאל  ?ְוָלָּמה ְמַדֵּבר ִׂשיַחת ֻחִּלין ,ִנְקָרא ְּפסֶֹלת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

לאזט זיך אראפ צו פשוט'ע מענטשן, ער שמועסט מיט זיי ַהַּדַעת", דער צדיק 

ער זאל זיי קענען דורכדעם צוברענגען צום אייבערשטן; אזוי  כדישיחות חולין 

ווען תלמי המלך האט געבעטן די חכמים  (מגילה ט.):ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְּבֵלב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד זיי זאלן אים אראפ שרייבן די תורה: "ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא 

ְוִהְסִּכימּו ֻּכָּלן ְלַדַעת ֶאָחת, ְוָכְתבּו לֹו 'ֱאִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית'", דער  ,ֵעָצה

אייבערשטער האט אריין געגעבן פאר אלע חכמים זיי זאלן שרייבן געוויסע 

ווערטער אנדערש ווי עס שטייט אין די תורה, צום ביישפיל, זיי האבן געשריבן 

בראשית" אנשטאט "בראשית ברא אלקים", ווייל אנדערש וואלט  "אלקים ברא

 נישט פארשטאנען.דאס ער 

מען זאל רעדן מיט און געמאנט געהייסן כסדר עס איז ידוע אז דער רבי האט 

(חיי מוהר"ן, סימן מענטשן און זיי מקרב זיין צום הייליגן באשעפער, פארציילט ר' נתן 
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ס ברודער רבי יחיאל זכרונו לברכה, אז ער האט איך האב געהערט פון רבינ' שעז):

געפרעגט דעם הייליגן רבי'ן וואס מען קען טון אז ווען מען רעדט מיט מענטשן 

צו רעדן נארישקייט, ווייל מען קען דאך נישט צו גיין צו א אויס קומט אסאך מאל 

י מוהר"ן, חלק (ליקוטמענטש און גלייך רעדן צו אים פון אלוקות, אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ַהָּׂשגֹות ֱאלקּות ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים", נאר מען  א', סימן ל):

דארף שמועסן סתם זאכן פארדעם און נאכדעם וכו' און אינצווישן קען מען רעדן 

ען פונעם אייבערשטן, האט אים דער רבי געזאגט: "וויבאלד נאכדעם ברענגט מ

 י".אאריין אין יענעם אמת'ע דיבורים, איז אלעס כד

מענטשן וואס זענען נאך  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן י):דער הייליגער רבי זאגט 

זייער ווייט פונעם אייבערשטן קען מען נאר מקרב זיין צום אייבערשטן אויף דעם 

ן אויף דער וועלט, וועג ווי אזוי יעקב אבינו האט אריין געברענגט דעם אייבערשט

יעקב ה'", און "ֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור  (ישעיהו ב, ה):אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

וועלט מער פון  ימגלה געווען דעם אייבערשטן אויף דאויף דעם וועג אבינו האט 

 די אנדערע אבות הקדושים.

: "ִּכי (מדרש תהלים, פז) טביי אברהם אבינו שטייאון דער רבי איז דאס מסביר, 

ַאְבָרָהם ְקָראֹו ַהר", אברהם אבינו האט אריין געברענגט אין דער וועלט די אמונה 

אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט און מען דארף זיך צו אים באהעפטן; 

רנט אז מען דארף זיך אפשיידן פון דער וועלט. אויב מען וויל עער האט אויסגעל

רליכער איד דארף מען אפלאזן און נישט האבן קיין שייכות מיט דער זיין אן ע

זיין אפגעזונדערט פון אלעמען און זיך  ,וועלט, מען זאל גיין אויף די בערג

באהעפטן צום אייבערשטן. די מדריגה איז געווען די מדריגה פון די הייליגע 

מינו זכרונם לברכה נביאים; זיי פלעגן זיין אפגעשיידט פון מענטשן, אזוי ווי חכ

ער האט געדארפט זיין  ב, רמז רכח),-(ילקוט שמעוני מלכיםזאגן אויף אלישע הנביא 

אפגעשיידט פון מענטשן ווייל ער האט זיך אזוי אויסגעלייטערט אז זיין פנים איז 

געווארן זייער הייליג און פארכטיג, אזוי ווייט אז ווען טראגעדיגע פרויען האבן 

ן זיי פון רוב פחד פארלירן וכו', זיי פלעגן מפיל זיין די קינדער, אים געזען פלעג

דעריבער האט ער געדארפט זיין אפגעשיידט פון מענטשן. ער פלעגט זיך 

שטענדיג געפונען צווישן די בערג, דארט האט ער געקענט דינען דעם אייבערשטן 
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גן זיך געפונען , און אזוי אויך אלע נביאים פלעאן דעם וואס מען זאל אים שטערן

 .רוב צייט אין די מדבריות

די מדריגה איז טאקע זייער א גרויסער מדריגה אבער עס האט אויך א חסרון, 

ווייל נישט יעדער איינער קען זוכה זיין זיך אפצושיידן פון דער וועלט, נישט 

די בערג. א מענטש האט דאך א  צווישןיעדער איינער קען זיצן טאג און נאכט 

ון קינדער, ער קען זיי נישט אפלאזן. איז געקומען יצחק אבינו וואס ער ווייב א

האט אריין געברענגט דעם מושג פון: "ְוִיְצָחק ְקָראֹו ָׂשֶדה", ער האט אריין 

אפשיידן פון דער וועלט, מען דארף אינגאנצן געברענגט אז מען דארף זיך נישט 

אין פעלד, דאס איז שוין נישט  נישט זיין אויף די בערג, מען קען גיין דאווענען

אזוי שווער פאר מענטשן צו טון. מען גייט אביסל ארויס פון שטאט וואס דארט 

 און אזוי קען מען זיך באהעפטן צום אייבערשטן.זענען דא פעלדער, 

דאס איז געווען די מדריגה פון די הייליגע תנאים און אמוראים; זיי פלעגן 

האבן זיי זיך מדבק געווען צום הייליגן באשעפער.  דארטאון גיין אין די פעלדער 

אזוי ווי מיר געפונען אין זוהר הקדוש אז די תלמידים פונעם הייליגן תנא רבי 

שמעון בר יוחאי פלעגן גיין אין פעלדער און אין היילן וואו זיי האבן געלערנט 

 תורה און זיך צוגעקלעבט צום אייבערשטן.

ך ווייט פון סתם מענטשן, ווייל נישט יעדער אבער די מדירגה איז נאך אוי

ארבעט און גיין אין פעלד וכו',  ראיינער קען זיך אפשיידן פון זיין טאג טעגליכע

דאס זיכער נישט געמאכט; אז דו וועסט זאגן פאר א גוי ער זאל גיין פאר א גוי איז 

אין  אין פעלד וועט ער דיר ענטפערן: "איך בין א חיה?" "וואס זאל איך טון

פעלד?" א גוי פארשטייט נישט די זאכן, אויב ווייסט ער אז מען קען נאר רעדן 

צום אייבערשטן און זיין באהאפטן צו אים אין פעלד וועט ער דאס נישט נעמען; 

איז געקומען יעקב אבינו און מגלה געווען דעם ענין פון: "ְוַיֲעקֹב ְקָראֹו ַּבִית", 

אין שטוב, אפילו ען זאל עוסק זיין אין תפילה יעקב אבינו האט אויסגעלערנט מ

מען קען זיין אין שטוב און דארט דאווענען, מען קען זיין דבוק צום אייבערשטן 

אין שטוב; בעט דעם אייבערשטן אויף  -און וויסן אז אלעס איז דער אייבערשטער 

שטוב זאכן, בעט דעם אייבערשטן אויף אלע דיינע געברויכן וואס דו דארפסט 

 האבן.
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זאגט דער רבי: "ֶׁשהּוא ְמקֹום ִיּׁשּוב ִלְבֵני ָאָדם יֹוֵתר ִמָּׂשֶדה", אין דעם וועג 

פון יעקב אבינו האט שוין יעדער איינער א געפיל, "ִּכי ֶהֱעָלה ֶאת ַהְּתִפיָּלה ֵמַהר 

ְוָׂשֶדה, ִלְבִחיַנת ַּבִית", יעקב אבינו האט אויסגעלערנט מען זאל בעטן דעם 

קייט; אזוי ווי ר' נתן האט דערציילט אז ער איז גן אויף יעדע קלייניאייבערשט

אמאל געקומען צום הייליגן רבי'ן און ער האט דערציילט פארן רבי'ן אז זיין רעקל 

איז צעריסן, האט אים דער רבי געזאגט: "בעט דעם אייבערשטן אויף דעם" און 

ט זאל איך בעטן דעם קייגר' נתן האט זיך געוואונדערט: 'אויף אזא קלייני

אייבערשטן?!' האט אים דער רבי געזאגט: "אודאי! מען דארף בעטן דעם 

"עס  -האט אים דער רבי געפרעגט  -אייבערשטן אויף יעדע זאך, וואס איז?" 

 פאסט דיר נישט צו בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם?"

ועסטו אים ווען א מענטש וויל א שיינע קאר, ער וויל א שיינע הויז; אויב ו

נישט אויסהערן. דאס איז די  ירזאגן: "דאס איז נישט דער תכלית", וועט ער ד

סיבה פארוואס זייער אסאך בני נעורים לאזן אפ זייער רצון צו זיין אן ערליכער 

איד, ווייל פון איין זייט ווילן זיי עולם הזה, אבער מען לערנט מיט זיי אז דאס איז 

כע איד; וואס פאסירט? אנשטאט זיי זאלן מחליט זיין: א סתירה מיט זיין אן ערלי

'מיר לאזן אפ עולם הזה, מיר וועלן גיין אויף די בערג, מיר שיידן זיך אפ פון דעם 

וועלט', מאכן זיי א פארקערטע החלטה, זיי לאזן אפ זייער רצון צו זיין א צדיק. 

דעמאלט שרייען זיי אלע אויס: אבער אז מען לערנט זיי אויס: "ְוַיֲעקֹב ְקָראֹו ַּבִית", 

 '"."ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה

וויל יעדער מענטש זיין אן ערליכער איד, נאר זיין מח פארנעמט נאך באמת 

נישט "בראשית ברא אלקים", זיין מח פארנעמט נאך נישט צו זיין אפגעטיילט 

ים מזה העולם, דארף מען אים זאגן "אלקים ברא בראשית", מען דארף מיט א

ווי ער האט זיך אפגעגעבן מיט די גוים  (שבת לא.)לערנען אזוי ווי שיטת בית הלל 

ת און משוגעת'ן וכו'; ער האט זיי וקטנ עווען זיי זענען געקומען מיט זייער

געזאגט: "מען קען לערנען כל התורה כולה ווי לאנג מען שטייט אויף איין פיס", 

כהן גדול", "מען קען לערנען נאר תורה  "מען קען זיך מגייר זיין און ווערן א

קען מען לערנען כל התורה כולה אבער לכאורה, ווי  שבכתב אן תורה שבעל פה".

קען דען א גר ווערן כהן גדול? מען האט און ווי לאנג מען שטייט אויף איין פוס? 

 זיכער פארגעהאלטן הלל הזקן היתכן ער זאגט פארן גוי ער זאל זיך מגייר זיין און
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ער וועט ווערן כהן גדול; קען מען דען לערנען תורה שבכתב אן תורה שבעל פה? 

אבער הלל הזקן האט אונז געלערנט ווי אזוי מען דארף זיך אראפ לאזן צו יעדן 

איינעם און אריין לייגן אין יעדן סארט מענטש אז עס איז דא א באשעפער, ביז זיי 

 קייטן.וועלן אליינס אוועק ווארפן זייערע נאריש

גלייב מיר, מען קען צוריק ברענגען אלעמען צום אייבערשטן; אנשטאט זאגן 

פאר א מענטש אז עולם הזה איז נארישקייט, זאג אים: "אויב דו וועסט לערנען 

 און דאווענען, וועסטו האבן א שיינע קאר און א שיינע הויז".

ען מקרב צו זיין מען זעט ווי די הייליגע תנאים און אמוראים האבן עוסק געוו

צט עולם הזה צו משכנע זיין אז מען זאל אנהייבן ואידישע קינדער, זיי האבן גענ

דער אז  (בבא מציעא פה.):אזוי ווי די הייליגע חכמים זכרונם לברכה דערציילן  .לערנען

הייליגער תנא רבי אלעזר בן רבי שמעון האט געהאט א זון וואס איז נישט געווען 

ך זיין פטירה איז רבינו הקדוש געגאנגען און ער האט געוואלט אזוי ערליך, נא

צוריק ברענגען זיין זון צום אייבערשטן; רבינו הקדוש האט אים אפגעגעבן כבוד, 

ער האט אים גערופן 'רבי' און ער האט געלערנט מיט אים, אבער ער האט נישט 

שוין אוועק גיין ט אז ער וויל עגעוואלט לערנען תורה, ער האט יעדן טאג געמוטש

פון ישיבה, האט אים רבי געזאגט: "איך פארשטיי דיר נישט, 'ַחִּכים ֲעַבדּו ָיָתך', 

אז דו וועסט לערנען די הייליגע תורה וועסטו ווערן א חכם, 'ְוגּוְלָתא ְדַדֲהָבא ְּפַרסּו 

 ֲעָלך', מען וועט דיר אנטון מיט טייערע קליידער, יעדער וועט דיר מכבד זיין 'ְוַרִּבי

ָקרּו ָלך', מען וועט דיר רופן רבי, 'ְוַאְּת ָאְמַרת ְלִקְרָייִתי ֲאָנא ֵאיֵזיל?' און נאך אלץ 

ווילסטו נישט לערנען?!" אזוי האט ער אים משכנע געווען און ער איז געבליבן 

אין ישיבה ביז ער איז געווארן דער הייליגער רבי יוסי בן ר' אלעזר בן ר' שמעון; 

ז מען דארף וויסן ווי אזוי צו רעדן מיט מענטשן ווען מען וויל זעט מען פון דעם א

 זיי מקרב זיין צום אייבערשטן.

מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען צו מקורב 

ווערן צום הייליגן רבי'ן וואס לאזט זיך אראפ צו אונז און ער שפילט זיך מיט 

 צו זיין צום אייבערשן.אונזערע משוגעת'ן, אבי אונז מקרב 

"ְוַהְּכָלל ִּכי ָצִריך ָּכל ָאָדם ְלַבֵּקׁש  (עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ל):דער רבי זאגט 

ּוְלַחֵּפׂש ְמאֹד ְמאֹד ַאַחר ֶרִּבי ֲאִמִּתי ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ֻמְפֶלֶגת ְמאֹד ֶׁשיּוַכל ְלָהִאיר ּבֹו 
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גֹות ֱאקּות", מען דארף זוכן און בעטן דעם אי יבערשטן אז מען זאל זוכה זיין ַהשָֹ

צו טרעפן א צדיק וואס קען אין מיר אריין שיינען געטליכקייט, איך זאל אויך 

שפירן אז דער אייבערשטער איז מיט מיר, ווייל: "ַהָּׂשגֹות ֱאלקּות ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג 

ט א מענטש ווי ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים", מען דארף אסאך ארומדרייען מי

לאנג מען קען אין אים אריין שיינען אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט 

וואס ער איז מחיה ומהוה אלעס, אלעס אויף דער וועלט איז ער אליינס, ער איז 

באהאלטן אין דומם צומח חי מדבר און עס איז נישט דא קיין שום מציאות אויף 

 דער וועלט אויסער אים.

בערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו לעבן מיטן אייבערשטן דער איי

ץ פונעם אייבערשטן טאון וויסן אז אלעס אויף דער וועלט איז נאר א פארשטעלאכ

און אלעס איז א לבוש פארן אין סוף ברוך הוא. דעמאלט איז נישט שייך צו זאגן 

 אז דאס איז מותרות.

האב דיר שוין געשריבן: "מותרות  איך חזר דיר איבער נאכאמאל וואס איך

איז טייטש ווען מען לעבט אן דעם 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 ער האט, 

קיין מותרות. אזוי אויך פארקערט; ווען א מענטש לעבט דעמאלט איז נישטא 

נישט מיטן אייבערשטן איז א גרויס רחמנות אויף אים, ער האט נישט דער וועלט 

 ."און נישט יענער וועלט

... 

~~~~~~~~~~ 

 איך ווארט א נישט געזונט קינד

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ורים שרעקן מיר אן אז דאס איז נישט א געזונט קינד, איך ווארט יעצט א קינד, און די דאקט

 איך בין ממש פארלוירן און איך ווייס נישט וואס צו טון, אפשר קענט איר מיר מחזק זיין?
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 יישר כח

 תשובה:

יום ה', כ' ניסן, ג' דחול המועד, ערב שביעי של פסח, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 תשע"ח לפרט קטן

 לכבוד מרת ... תחי'

 אב ערהאלטן אייער בריוו.איך ה

על פי הלכה טאר מען נישט שרייבן חול המועד אבער ביי א דבר האבד מעג 

 מען שרייבן.

אז איך ליין ווי איר שרייבט אז עס איז ביי אייך עק וועלט ווייל דער דאקטער 

זאגט אייך אן אז דאס קינד איז נישט געזונט און איר זענט פארלוירן, וועל איך 

 ן אפאר ווערטער.אייך שרייב

איין זאך בעט איך אייך: "פארלירט זיך נישט!" תפילה איז זייער א שטארקע 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', זאך, אזוי ווייט אז עס איז קעגן די טבע, אזוי ווי דער רבי זאגט 

איין "ַהֶּטַבע ְמַחֵייב ָּכך ְוַהְּתִפָּלה ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֶּטַבע", אפילו אז די טבע זאגט  סימן רנ):

זאך, קומט תפילה און דרייט אלעס איבער; גלייבט אינעם אייבערשטן אז אלעס 

וואס האט פאסירט ביז יעצט איז פאר אייער טובה, און בעטס אים אויף ווייטער; 

 דורך תפילה וועט איר האבן א געזונט קינד.

ַרת ֵׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים "ַעל ְיֵדי ַהְזּכָ  (ספר המידות, אות צדיק, חלק ב', סימן כ):דער רבי זאגט 

ְיכֹוִלים ְלָהִביא ִׁשּנּוי ַּבַּמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית, ְּכלֹוַמר ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע", דורך זאגן נעמען פון 

צדיקים קען מען טוישן די טבע; דעריבער זאלט איר זאגן נעמען פון צדיקים. 

רבי שמעון בר "אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד, שלמה, זאגט: 

יוחאי, רבי יצחק לוריא אשכנזי, רבי ישראל בעל שם טוב, רבי נחמן בן פייגא 

און נאך נעמען פון צדיקים וואס איר געדענקט,  מברסלב, רבי נתן מברסלב"

 נאכדעם זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן די תפילה:
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ך ָהאּב ֶדעְרַמאְנט ִדי ֵהייִליֶגע "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ִּבְזכּות ָוואס ִאי

ַצִּדיִקים ַפאר ִדיר, ִּבְזכּות ֵזייֶער ּתֹוָרה אּון ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִזיך מֹוֵסר ֶנֶפׁש 

ֶגעֶווען ַפאר ַדייֶנעט ֶוועְגן, ָזאל ִאיך זֹוָכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא ֶגעזּוְנט ִקיְנד אּון ַאֶלעס 

ְרֵהייט. ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ָהאּב אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות! ִאיך ָזאל ַאִריֶּבעְרֵגיין ְגִריְנֶגע

ִּבין ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן, ִדי ָדאְקטֹוִרים ָזאְגן ִמיר ַאז ָדאס ִקיְנד ִאיז ִניְׁשט ֶגעזּוְנט, ֶהעְלף 

ֹום. ִמיר ִאיך ָזאל ָהאְּבן ַא ֶגעזּוְנט ִקיְנד, ֶהעְלף ִמיר ַאז ַאֶלעס ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין ְּבָׁשל

ִאיך ְגֵלייּב ִאין ִדיר, ִאיך ְגֵלייּב ַאז דּו ִפיְרְסט ִדי ֶוועְלט, ֶהעְלף ִמיר ִאיך ָזאל ָהאְּבן 

 ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער, ָאֵמן".

וואס תפילה טוט קען קיין  –איר קענט זיך נישט פארשטעלן וואס תפילה טוט 

 שום זאך אויף דער וועלט נישט טוהן.

עלפן איר זאלט האבן כח; איר זאלט מיר דער אייבערשטער זאל אייך ה

 מבשר זיין א גוטע בשורה בקרוב, אמן.

 נאך יום טוב וועל איך אייך שרייבן מער באריכות אם ירצה ה'.

... 

~~~~~~~~~~ 

 זאל איך אוועקפארן אן מיין ווייב?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אס איז מיר זייער מחזק אין תורה ותפלה, איך הער כסדר די שיעורים פונעם ראש ישיבה, און ד

 יראת שמים ושלום בית, און נאך פיל. א גרויסן יישר כח.

איך בין געוואוינט צו פארן אלע יארן זומער מיט מיין ווייב קיין חוץ לארץ אויף די בערג פאר 

ארן (זי האט וואקאציע אפאר וואכן, דאס געבט מיר געזונט און הרחבת הדעת. דאס יאר וויל זי נישט פ

א גערעכטע סיבה דערצו, וואס איז נישט די פלאץ דא אויסצושמועסן), זי פארשטייט אבער אז איך 

דארף דאס האבן און זי געבט מיר רשות צו פארן אליין מיט מיינע חברים, למעשה וויל איך אבער 
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אבער פארן צוליב מיין נישט פארן אן איר, דאס איז נישט קיין וועג אין שלום בית, מצד שני וויל איך 

 געזונט.

איך האבן שוין פיל מתפלל געווען דערויף צו וויסן וואס צו טון, איך ווייס אבער נאכאלץ נישט 

 וואס איז ריכטיג פאר מיר צו טון, אפשר קענט איר מיר זאגן וואס איך האב צו טון?

 יישר כח.

 יהודה

 תשובה:

ניסן, אסרו חג פסח, שנת תשע"ח ב, כ"ג -יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 יהודה נרו יאיר לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו

עס איז מיר שווער צו ענטפערן ווען איך ווייס נישט וואס, ווען און ווי; איך 

דער  (שיחות הר"ן, סימן רמא):קען דיר שרייבן וואס דער הייליגער רבי האט געהאלטן 

עווען מען זאל נישט אוועק פארן פון שטוב און איבער רבי האט זייער מקפיד ג

לאזן די ווייב וכו'. אין יענע צייטן פלעגן די מלמדים אוועק פארן פון שטוב, זיי 

האבן איבער געלאזט די ווייב פאר א האלבע יאר. דער רבי האט זייער מקפיד 

שלעכטע געווען אויף דעם און דער רבי האט זיך אויסגעדרוקט אויף זיי מיט א 

 לשון, קוק נאך דעם לשון וואס דער רבי האט זיך אויסגעדרוקט אויף זיי, עיין שם.

אז דו דארפסט אוועק פארן פון שטוב זאלסטו מיט נעמען דיין ווייב מיט 

דיר; חס ושלום אוועק פארן פאר א לאנגע צייט אן די ווייב, דאס איז א גרויסע 

 סכנה, בפרט היינטיגע טעג, ודי לחכימא.

זע צו לערנען יעדן טאג דעם דף גמרא; דאס וועט דיר ברענגען א רפואה און 

 דאס וועט דיר אויסהיילן בגשמיות וברוחניות.

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

~~~~~~~~~~ 

 זאל מען נאר קוקן אויף די גוטע זאכן, אדער דארף מען מחנך זיין די קינדער?

 לה:שא

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב אז 

מ'דארף קוקן נאר אויף די גוטס פונעם צווייטן, און דאן וועט די שלעכטס שוין אוועקפאלן פון זיך אליין, 

 מ'זאל בכלל נישט קוקן אויף די שלעכטס פון יענעם.

מיין שאלה איז ווי אזוי מ'קען דאס אויספירן אויף למעשה אין שטוב מיט די קינדער, למעשה 

דארף מען זיי דאך מחנך זיין אויף תיקון המדות, כשרות און צניעות און אזוי ווייטער, זאל מען זאגן אז 

די גוטס? איז דאס  מ'זאל גארנישט קוקן אויף די שלעכטס וואס זיי טוען, און נאר זיך מתבונן זיין אין

גענוג אז זיי וועלן שוין אליין ווערן גוט? אדער דארף מען זיי יא מעורר זיין זיך צו פירן אויפ'ן ריכטיגן 

 וועג? און אויב יא, ווי אזוי שטימט דאס מיט די דערמאנטע תורה?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 זלמן

 תשובה:

ג ניסן, אסרו חג פסח, שנת תשע"ח ב, כ"-יום א' פרשת שמיני -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 לכבוד זלמן נרו יאיר 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז דא א טעות וואס מענטשן מאכן, מענטשן מיינען אז מען האט צייט 

צו מחנך זיין די קינדער ווען זיי ווערן עלטער; דאס איז א טעות, חינוך הייבט זיך 

ליין. עלטערן וואס געבן אכטונג אויף זייערע קינדער אן ווען די קינדער זענען ק
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ווען זיי זענען נאך קליין, מען איז זיי מחנך צו לערנען און דאווענען און אויף קיום 

המצוות, די קינדער וועלן זיין ערליכע אידן. בפרט מיידלעך וואס זיי דארפן מער 

 (במדבר ו, כד):אויפן פסוק  י): (תנחומא נשא,שמירה, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר", "ְיָבֶרְכ ְּבָבִנים", דער אייבערשטער וועט דיר בענטשן מיט 

קינדער, "ְוִיְׁשְמֶרך ְּבָבנֹות", און דיר אפהיטן מיט דיינע מיידלעך; ווייל מיידלעך 

ווען זיי זענען דארפן האבן מער שמירה ווי זוהן; אויב מען געבט נישט אכטונג 

 קליין זיי זאלן גיין בצניעות וועט שפעטער זיין אביסעלע צו שפעט.

ביים הייליגן סאטמאר'ער רבי זכותו יגן עלינו איז אמאל אריינגעקומען א 

קליינע מיידעלע מיט קורצע ערמל, ווען דער רבי האט דאס געזען האט ער 

פון די גבאים און דער רבי  געפרעגט: "וועמענס איז זי?" האט מען גערופן איינע

האט אים פארגעהאלטן: "היתכן דו לאזט דיין מיידעלע גיין מיט קורצע ערמל? 

עס איז נישט קיין צניעות!" האט דער איד געענטפערט: "רבי, זי איז נאך אונטער 

דריי יאר", האט דער רבי געזאגט: "איך וויל נישט הערן קיין תירוצים, מען דארף 

יף צניעות"; אויב מען געבט אכטונג אויף די קינדער ווען זיי זענען אכטונג געבן או

נאך יונג, וואקסן די קינדער אויף ערליך, אבער אז מען לאזט די קינדער גיין ווי 

אזוי זיי גייען און מען זאגט זיי גארנישט, מען פארענפערט זיך: 'זיי זענען נאך 

 יונג', וועט מען שפעטער גארנישט קענען טון.

ינדער דארף מען מחנך זיין און אויב מען איז זיי נישט מחנך וועלן זיי ק

"חֹוֵׂשך ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא  (משלי יג, כד):ארויסגיין לתרבות רעה, אזוי ווי שלמה המלך זאגט 

ְבנֹו, ְואֲֹהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר" ווער עס האט ליב זיין קינד זאגט אים מוסר, און ווער עס 

 וסר איז א סימן אז ער האט פיינט זיין קינד.זאגט נישט קיין מ

ווען א מענטש איז נישט מחנך זיין  (שמות רבה א, א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

קינד וועט דאס קינד אראפגיין פון אידישן וועג. אזוי ווי מיר זעהן ביי אברהם 

ך אבינו; ער האט געזען ווי ישמעאל קומט אהיים מיט א געטשקע און שפילט זי

מיט עבודה זרה'ס, אבער ער האט אים גארנישט געזאגט ווייל ער האט אים 

געשוינט, ביז ער האט אים געדארפט פארטרייבן פון שטוב כדי ער זאל נישט 

קאליע מאכן זיין ברודער יצחק. אזוי אויך איז געווען מיט עשיו; עס שטייט אין 

ֵעָׂשו, ִּכי ַצִיד ְּבִפיו", יצחק האט ליב געהאט "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת  (בראשית כה, כח):די תורה 

עשו און אים גארנישט געזאגט, צום סוף איז ער ארויס לתרבות רעה; זעט מען פון 
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דעם, אז ווען א מענטש זאגט נישט קיין מוסר פאר זיינע קינדער ווען זיי זענען נאך 

 יונג וועט ער חרטה האבן שפעטער.

, וועסטו רבה א, א; תנחומא א) -(פרשת שמות ן די מדרש עס איז כדאי דו זאלסט נאכקוק

זען ווי חכמינו זכרונם לברכה רעכענען אויס נאך מעשיות. חז"ל דערציילן פון 

אבשלום און זיין ברודער אדוניה וואס זייער טאטע דוד המלך האט זיי נישט 

נדער וואס געזאגט קיין מוסר און וואס עס איז צום סוף געשען מיט זיי. אבער די קי

מען איז מחנך, זיי וואקסן אויס גרויסע צדיקים; אברהם אבינו האט מחנך געווען 

יצחק, יצחק האט מחנך געווען יעקב און אזוי ווייטער, דורכדעם זענען זיי געווארן 

 .גרויסע צדיקים, און מען האט געהאט פון זיי אסאך נחת

גסט; וואס האט איינס זיי מיר מוחל אבער איך פארשטיי נישט וואס דו פרע

מיטן צווייטן, וואס האט חינוך הבנים מיט דן זיין לכף זכות? פארקערט, אויב מען 

איז דן א צווייטן לכף זכות, מען קוקט אים נישט אן ווי א רשע, דעמאלט קען מען 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יענעם צוריק ברענגען צום אייבערשטן. דאס זאגט דער רבי 

"ַּדע ִּכי ָצִרי ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ָצִרי  רפב):

ְלַחֵּפשֹ ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו 

ל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, עַ 

ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה", אז מען קוקט גוט אויף א צווייטן, מען זוכט אין יענעם אביסל 

גוטס דורכדעם קען מען יענעם צוריק ברענגען צום אייבערשטן, אזוי ווי עס 

ֵאין ָרָׁשע, ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו", "ְועֹוד ְמַעט וְ  (תהלים לז, י):שטייט אין פסוק 

אביסל גוטס וואס אין דעם  -אז דו וועסט טרעפן אין אים 'עֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע' 

פרט איז ער נישט קיין רשע, דעמאלט: 'ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו', וועט ער שוין 

ע מעשים, נאר ער וועט זיך צוריק קערן צום נישט בלייבן ביי זיינע אלט

 אייבערשטן.

איז מיט זיך אליינס; די סיבה פארוואס א  -זאגט דער רבי  -די זעלבע זאך 

מענטש טוט שלעכטע מעשים איז ווייל ער טראכט: 'איך בין דאך שוין סיי ווי א 

פט רשע, איך קען זיך שוין נישט אומקערן צום אייבערשטן', אבער אז מען טרע

אין זיך אביסל גוטס, דעמאלט קען מען זיך שוין צוריק קערן צום אייבערשטן. 

דעריבער פארשטיי איך נישט וואס איז די סתירה פון חינוך און דן זיין לכף זכות; 

פארקערט אז מען קוקט גוט אויף די קינדער, מען האט רחמנות אויף זיי, דעמאלט 



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נא    

מען זיי מעורר זיין זיי זאלן לערנען און  קען מען שיין רעדן צו זיי, דעמאלט קען

 בצניעות וכו'.אנגעטון דאווענען און גיין 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 מעג מען געבן פעטש פאר קינדער ווען ס'העלפט נישט עפעס אנדערש?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אסאך אז חינוך דארף מען רעדן צו קינדער און נישט שלאגן, און אויב דארף מען יא איר זאגט 

יעריג אינגל  9שלאגן זאל עס זיין נאר א קליין פעטשל אויף די האנט. וואס טו איך אבער ווען מיין 

 האלט נישט ביים פאלגן און ס'העלפט נישט קיין רעדן מיט גוטן אדער בייזן?

ביינאכט אים אריינצושיקן אין בעט, איז ממש נישטא צו וועמען צו ספעציעל ווען עס קומט 

 רעדן, ער הערט ממש נישט וואס מ'רעדט צו אים. אפשר מעג ער יא באקומען א פאטש אויפ'ן פנים.

 איך וועל זיך פרייען אויב איר קענט מיר קלאר מאכן אין דעם ענין.

 יישר כח.

 משה

 תשובה:

ב, כ"ג ניסן, אסרו חג פסח, שנת תשע"ח -שמיני יום א' פרשת - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 משה נרו יאיר  לכבוד

 .איך האב ערהאלטן דיין בריוו



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        נב | 

דער רבי האט געזאגט מען זאל נישט שלאגן קיין קינדער; אז מען טראכט 

גוט אריין זעט מען אז פעטש איז בכלל נישט קיין חינוך, נאר ווען מען שלאגט א 

יסצוגעבן די נערוון. דעריבער טאר מען נישט שלאגן קיין קינד איז דאס נאר או

 קינדער; נישט נאר עס וועט נישט העלפן, עס וועט נאר מאכן אסאך ערגער וכו'.

אודאי דארף מען אכטונג געבן אז א ווארט פון א טאטע און מאמע זאל זיין 

פאלגן  טייער און חשוב. אזוי אויך דארפן קינדער פאלגן; מען באלוינט זיי פארן

 -און מען קנס'עט זיי אויב זיי פאלגן נישט. למשל, אויב דער קינד פאלגט נישט 

ער גייט נישט שלאפן ווען מען הייסט אים, ווארנט מען אים אז ער וועט ער נישט 

קענען שפילן וכו', אבער נישט שלאגן. שלאגן האט גארנישט מיט חינוך, דאס איז 

 סתם זיך אויסגעבן די נערוון.

גע דיין זון וואס ער פאלגט נישט און מאכט זיך נישט וואוסענדיג וכו'; בנו

אסאך מאל ווען א קינד דארף אסאך אויפמערקזאמקייט (תשומת לב) און ער 

באקומט עס נישט, זוכט ער אן אופן ווי ער קען אויפרעגן וכו', כדי צו געוואונען 

ערט מער תשומת לב, אויפמערקזאמקייט. דערפאר ווען מען זעט אז א קינד פאד

דארף מען אים דאס געבן נאך פאר ער הייבט אן שטערן. קלוגע עלטערן, ווען זיי 

זעהן ווי א קינד הערט נישט וואס מען רעדט צו אים, הייבן זיי אים אויף; למשל, 

ער גייט אריין אין בעט מיט איין מאל  -מען זאגט הויך: "קוקט ווי שיין ער פאלגט 

אזא צדיק, דו פאלגסט מיט איין מאל הייסן". צו גוטע ווערטער  הייסן"; "דו ביסט

 כאפט זיך יעדער צו; יעדער וויל זיין פון די גוטע.

פארשטייט זיך אז אן תפילה נוצט נישט גארנישט; מען קען וויסן אלע עצות 

קען מען גארנישט טון.  -מיט אלע חכמות, אבער אן תפילה, אן דעם אייבערשטן 

דאווענען צום אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו האבן ערליכע  מען דארף אסאך

 קינדער, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 וועלכע מעשיות איז גוט צו דערציילן פאר קינדער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יר רעדט אסאך פון דערציילן ספורי צדיקים פאר קינדער, ספעציעל אזעלכע מעשיות וואס א

מ'קען נאכמאכן. איך וויל אבער וויסן וואו מ'קען טרעפן אזעלכע גוטע מעשיות פאר קינדער. אפשר 

 קענט איר מיר ארויסהעלפן?

 יואל

 תשובה:

חג פסח, שנת תשע"ח ב, כ"ג ניסן, אסרו -יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 לכבוד יואל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

היינט איז דא א שפע פון מעשה ביכלעך; ס'איז דא שיינע מעשיות פון 

צדיקים, אזוי אויך איז דא שיינע מעשיות פון חכמינו זכרונם לברכה צומגענומען 

נאים און אמוראים האבן פון אלע מדרשים און גמרות ווי אזוי די הייליגע ת

זייער שיין דערציילט  טגעלעבט. אויך איז דא שיינע מעשה טעיפס וואו עס ווער

מעשיות פון די הייליגע חכמים ווי אזוי זיי האבן זיך געפירט; ווען מען ליינט דאס 

 און מען הערט דאס ווערט מען זייער נתעורר צו עבודת השם.

ּיֹות ִמַּצִּדיִקים,  א', סימן רלה): (ליקוטי מוהר"ן, חלקדער רבי זאגט  "ַּדע ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

ַהְינּו ִמַּמה ֶּׁשֵאַרע ָלֶהם, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְטָהר ַמֲחַׁשְבּתֹו", עס איז 

זייער א גרויסע זאך צו דערציילן מעשיות פון צדיקים, דאס ברענגט אז מען זאל 

ח; ווייל ווען מען הערט א מעשה פון א צדיק ווי אזוי ער האט זיך האבן א ריינע מ

נישט פארלוירן ווען ער איז אריבערגעגאנגען א שוועריקייט, ווערט דער מח ריין 

פון אלע דאגות און דמיונות וכו' וכו', מען הייבט אן טראכטן: 'עס איז דא א 

נדערש איז נאריש, דאס באשעפער אויף דער וועלט', מען הייבט אן זען אז אלעס א
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מען דארף וויסן  (שם)הייסט אז דער מח ווערט אויסגעקלארט. אבער דער רבי זאגט 

ווי אזוי צו דערציילן די מעשה; דער עיקר דארף מען זען מען זאל ארויס נעמען 

התחזקות פון די מעשה, אז מיר זאלן אויך דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי די 

 רט.צדיקים האבן זיך געפי

"ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רמח):דער הייליגער רבי זאגט 

ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד", עס איז זייער א גרויסע זאך צו הערן מעשיות פון 

ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול צדיקים, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים, ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד", ווייל ווען מען הערט א מעשה פון א צדיק 

ווערט דאס הארץ אויפגעפלאמט צום אייבערשטן, מען באקומט א שטארקע חשק 

ה צו ווערן אן ערליכער איד, דורכדעם וואס מען זעט צו וואס די צדיקים האבן זוכ

 געווען אין זייער לעבן.

מען דארף זייער אכטונג געבן וואס מען געבט פאר קינדער צו הערן; ליידער 

צטלא דרבנן. עס זעט אויס ווי א יזענען דא זייער אסאך טעיפס פון ליצנות בא

היימישע מעשה וכו' אבער עס איז אנגעפילט מיט סם המות; איין שטיק ליצנות 

 יקים.פון יעדן מנהג און פון צד

"ַאל ָּתדּורּו  (פסחים קיב:):מען זעט אז רבינו הקדוש האט אנגעזאגט זיינע קינדער 

ִּבְׁשֶכְנִציב", איר זאלט נישט וואוינען אין די שטאט שכנציב, ווייל זיי זענען זייער 

גרויסע לצים און איר וועט ווערן נאכגעשלעפט נאך זיי; זעט מען פון דעם ווי 

ווייט א מענטש דארף אכטונג געבן וואו ער וואוינט, מיט הארב ליצנות איז און ווי 

 וועם ער חבר'ט זיך און וואסערע מעשיות/דרשות מען הערט.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען מחנך זיין אונזערע קינדער 

 מיט יראת שמים, זיי זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 

 

 



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נה    

 גע לעבן, קען שאטן פאר די קינדער?ע בילי'פירן א פשוט

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מאמע פון א קינדער געבענטשטע פאמיליע, איך פרוביר זיך צו האלטן צו א ביליגע 

סטאנדארט, צו קויפן די ביליגסטע, און אפילו נעמען גענוצטע וועש פון אנדערע, און ווען עס קומט 

רנס עמיר נאר צו פשוטע פלעצער צו פארברענגען. ווידער מיינע שוועסטער און שוועגחול המועד גייען 

 האלטן זיך זייער הויך, זיי קויפן אלץ טייערע זאכן, און מ'גייט אויף ווייטע און טייערע אויספלוגן.

ן איך וויל וויסן אויב דאס וועט נישט שאטן פאר מיינע קינדער, וועלכע קענען שפירן אז זיי זענע

 בא'עוול'ט געווארן, זיי זענען די 'נעבעכס', זיי באקומען נישט אזויפיל ווי זייערע קאזינס.

 יישר כח

 תשובה:

ב, כ"ג ניסן, אסרו חג פסח, שנת תשע"ח -יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 מרת ... תחי' לכבוד

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 ט אויף אייער משפחה איידל און באשיידן וכו'.וואויל איז אייך אז איר צי

וויסן זאלט איר, די קינדער וואס מען צערטעלט זיי (ספוילט), מען טוט זיי 

אן ווי קעניגן און מען טראגט זיי חול המועד האלטן אויף די זון אין די לבנה וכו' 

זיי ווילן  אויף זיי איז א גרויסער רחמנות, ווייל געבן פאר די קינדער אלעס וואס –

 און אלעס וואס זיי חלומ'ען דאס מאכט זיי פאר א נעבעך.

איז א פוילער וועג אין חינוך;  -געבן פאר די קינדער אלעס וואס זיי בעטן וכו' 

עלטערן כאפן זיך נישט אז דאס אנטון די קינדער מיט די טייערסטע קליידער און 

 ייערע פרייז.וועט זיי שפעטער קאסטן א ט -מיט די נייסטע מאדעס 



תשע"ח פ' ָטֲהָרהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        נו | 

קינדער דארפן גארנישט, קינדער דארפן נאר איין זאך: "א ווארעמע שטוב"; 

קינדער וואס האבן א ווארעמע שטוב, זיי וואקסן אויף אין א שטוב וואו די עלטערן 

די קינדער  -האבן זיך ליב, וואו די עלטערן זענען זיך מכבד איינער דעם צווייטן 

כ'ס. קינדער וואס מען רעדט שיין צו זיי, מען קענען נישט ווערן קיין נעבע

 די וואקסן אויף געזונט. -דערנידערט זיי נישט, מען שרייט נישט אויף זיי 

דעריבער זאלט איר נישט מורא האבן ווייטער מחנך צו זיין אייערע קינדער 

פשוט און ביליג און איר זאלט נישט קוקן נישט אויף א צווייטן. חכמינו זכרונם 

", ווען א םּורִּכּכְ  תְׁשַּתּנֹוִמ  ָניוּפָ  ,תֹוִריּבְ ָאָדם לַ ך ְצָטֵר ֶׁשּנִ  יָון"ּכֵ  (ברכות ו:):ה זאגן לברכ

מענטש קוקט אויף א צווייטן, מען וויל געפעלן א צווייטן, ווערט ער אזוי ווי א 

קאלירטע פייגל וואס טוישט יעדן טאג איר קאליר, ווייל ער דארף פאר יעדן 

ון מען האט נישט קיין לעבן; דער וואס זוכט נאר צו איינעם אנדערש אויסקוקן א

געפעלן א צווייטן דער איז דער נעבעך, אבער ווען מען לעבט פארן אייבערשטן, 

 דעמאלט לעבט מען א גוט לעבן. -ווען מען לעבט פאר זיך 

נאכאמאל, קיינער זאל אייך נישט איינרעדן אז אויב איר וועט נישט געבן 

ייערסטע און דאס בעסטע וכו' וכו' וועלן זיי שפעטער זאגן פאר די קינדער דאס ט

אז מען האט זיי בא'עוולה'ט; פארקערט, די אלע וואס שרייען אז מען האט זיי 

זיי קומען פון שטובער וואס מען האט זיי באמת  -גארנישט געגעבן וכו' 

 געפייניגט, פארשעמט און גע'רודפ'ט, דאס באדערט זיי.

אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו  דער עיקר דארף מען

ערליכע קינדער; בפרט היינטיגע טעג וואס עס בוזשעוועט א שטורעם ווינט און 

רייסט אויס יונגע און אלטע ביימער, מענטשן פאלן אוועק פון דער אמונה, 

מענטשן פאלן אוועק פון דרך התורה, דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן 

 דן קינד באזינדער און מען דארף אסאך פארברענגען מיט זיי.אויף יע

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

... 

~~~~~~~~~~ 



תשע"ח פ' ָטֲהָרה|  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נז    

פארוואס ציעט מיר מער צו ליינען צייטונגען אין מיין איבריג צייט, ווי צו 

 לערנען תורה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ט אלס מלמד א גאנץ יאר, און ווען ס'קומט חול המועד האב איך אביסל וואקאציע, איך ארבע

עס ציעט מיר זיך אביסל אויסצורוען און ליינען צייטונגען און מאגאזינען, פארשטייט זיך נאר כשר'ע, 

אבער עס ציעט מיר נישט צו לערנען, מיין ווייב מוטשעט מיר איך זאל גיין לערנען כאטש פאר צוויי 

 שעה א טאג, ווי אזוי קען איך מאכן אז ס'זאל מיר ציען צו לערנען?

 יישר כח.

 מנחם

 תשובה:

ב, כ"ג ניסן, אסרו חג פסח, שנת תשע"ח -יום א' פרשת שמיני - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 לכבוד מנחם נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פון הייליגן  דרך הלימוד""סדר אז מען געוואוינט זיך צו צו לערנען אויפן 

דארף מען שוין נישט קיין עצות פון קיינעם צו  (כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)רבי'ן 

באקומען א געפיל צו לערנען ווייל עס הייבט אן ציען צום לערנען, אזוי ווי חכמינו 

 ָלרֹב ְּבֶקֶרב "ְוִיְדּגּו (בראשית מח, טז):אויפן פסוק  (בראשית רבה צז, ג):זכרונם לברכה זאגן 

פיש וואס לעבן אין די שט יוסף ער זאל זיין ווי טָהָאֶרץ", יעקב אבינו האט געבענ

וואסער, זייער גאנצע עקזיסטענץ איז וואסער, מיט דעם אלעם, ווען עס הייבט אן 

רעגענען שווימען זיי אלע ארויף און ווילן כאפן א פרישע טראפ פון די רעגן 

נען די אידן, זייער גאנצע לעבן איז נאר תורה, מיט דעם אלעם וואסער. אזוי אויך זע

 ציט זיי יעדן טאג צו לערנען נאך און נאך תורה.
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איך האב גרויס רחמנות אויף דיר, ווייל ווען דו וואלסט ווען גענומען דעם 

וואלסטו געהאט סיי דער וועלט און יענער וועלט; מען  "סדר דרך הלימוד"רבינ'ס 

מסביר זיין פאר איינעם וואס וויל דאס נישט טועם זיין. "ַטֲעמּו  קען דאס נישט

נעם א משניות און הייב אן זאגן פרק נאך פרק, א מסכת  -:" (תהלים לד, ט)ּוְראּו ִּכי טֹוב 

נאך א מסכת, דו וועסטו שפירן עפעס וואס דו האסט נאך קיינמאל נישט געשפירט, 

בט אן ציען דעם מענטש צו נאך און מען הייבט אן שפירן א טעם אין לעבן, עס היי

נאך תורה, בפרט אז מען לערנט אסאך משניות, דאס האט אין זיך א כח אז עס 

 ברענגט אריין א גליסטעניש צו לערנען די גאנצע תורה.

וואס וועסטו האבן פון ליינען צייטונגען? דער גאנצער צייטונג איז איין 

(צפניה יל פון א צייטונג איז נאר צו ווייזן שטיק ליצנות און איין גרויסער בלאף; די צ

"ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד", איך, איך און נאכאמאל איך, און עולם גולם שטייט און  ב, טו):

ליינט דאס בשעת מען כאפט נישט אז עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג א וואך 

נעמט  נאך א וואך און מען האט גארנישט דערפון, דאס איז חוץ דעם וואס עס

 אוועק דאס יראת שמים פונעם מענטש.

איך דאנק דעם אייבערשטן אז מיין טאטע שליט"א האט קיינמאל נישט 

געלאזט אריין ברענגען אין שטוב קיין שום צייטונג; שבת האב איך געזען מיין 

טאטע שליט"א נאר לערנען און פארברענגען מיט די קינדער, איך האב נישט 

 איז דא צייטונגען ביז איך בין געפארן לערנען אין ישיבה.געוואוסט בכלל אז עס 

בפרט אז דו ביסט א מלמד א גאנץ יאר דארפסטו דאך אכטונג געבן וואס דו 

ליינסט; וויי פאר די קינדער וואס זייער מלמד איז אנגעליינט מיט ליצנות פון 

ת, ליצנות, צייטונגען, דער גאנצער צייטונג איז איין שטיק שקר, לשון הרע, רכילו

דברים בטלים און דברים של מה בכך וכו' וכו'; אודאי לייגן זיי אריין דברי תורה, 

ווייל אזוי קען מען פארנארן אידישע קינדער. מען לייגט טאקע אריין שיינע מוסר 

השכל מיט כלומר'ישע מוסר וחסידות, אבער ווער זענען די שרייבערס? פיסטע 

ואלסט געוואוסט ווער די שרייבערס זענען, וואלסטו יונגען וכו' וכו'. ווען דו ו

געשריגן: "געוואלד! די לצים פירן כלל ישראל!" עס זיצן פוסטע יונגען, זיי 

דארפן אנפילן א צייטונג מיט הונדערטער בלעטער, שטייען זיי און מאכן ליצנות 

שט פון כלל ישראל, ליצי ליצנות און עולם גולם קויפט עס; קיינער ווייסט ני
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 -פארוואס, קיינער טראכט שוין נישט אליינס, נאר וואס דער שרייבער שרייבט 

 דאס איז דער שכל הישר.

געלערנט אור  -וואס האבן די שרייבערס געטון פארן שרייבן זייער ארטיקל 

החיים הקדוש? געזאגט תהלים? זיי זענען געזעצן און געליינט רחמנא לצלן זאכן 

ינען, דאס ליינסטו? און דאס גייסטו איבערגעבן פאר וואס א איד טאר נישט לי

 !תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא? -ריינע קינדער 

דאנק און לויב דעם אייבערשטן אז דו האסט א קלוגע ווייב וואס וויל 

אויפשטעלן מיט דיר אן ערליכער שטוב, זי וויל דו זאלסט אביסל לערנען, זי וויל 

אויפוואקסן אין א שטוב וואו דער טאטע לערנט. אז מען לערנט אז די קינדער זאלן 

קען מען לערנען אין שטוב; מען דארף נישט קיין  "סדר דרך הלימוד"אויפן 

חברותא, נאר מען זיצט אין שטוב און מען לערנט אויפן קול. די ווענט ווערן 

ינט אן אנגעזאפט מיט די זיסע גמרא ניגון, די ווענט שרייען ארויס 'דא וואו

"ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם  (תענית יא.):ערליכער איד', אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְוקֹורֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ְמִעיִדים ּבֹו", די ווענט פונעם שטוב זאגן עדות וואס עס טוט 

(חבקוק ב, זיך אין שטוב; די דאך שרייט ארויס וואס דא טוט זיך, אזוי ווי עס שטייט 

ֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק, ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה", די קינדער וואקסן אויף מיט א טאטע "ִּכי ֶא  יא):

און אלעס טוישט זיך צום  ס אויגןזיין ווייב איןוואס לערנט, די מאן ווערט חשוב 

 גוטן.

דער לערנט יעדן טאג; ביי אים "סדר דרך הלימוד" ווער עס לערנט אויפן 

איז חול המועד צו ערב יום טוב, צי עס איז פורים צי איז נישט קיין חילוק צי עס 

ווען אימער, יעדער לערנט זיך זיינע שיעורים כסדרן יעדן טאג, אבער אז מען וויל 

"סדר דרך נישט איינבייגן דעם קאפ פארן רבי'ן, מען וויל נישט לערנען אויפן 

חול דעמאלט האט מען יעדן טאג אן אנדערער תירוץ; היינט איז  הלימוד",

המועד, מארגן איז יום טוב, נאכדעם דארף מען אוועק פאקן דעם יום טוב וכו', 

נאכדעם האב איך א שמחה, נאכדעם האט מיין חבר א שמחה וכו' וכו' און 

 דערווייל גייט אריבער כמה וכמה שנים אן קיין תורה.

 פאלג דעם רבי'ן, נעם א משניות און הייב אן מסכת ברכות, גיי כסדרן א פרק

נאך א פרק, זאג די ווערטער אויפן קול אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו 
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לערנסט, אזוי זאלסטו טון ביז דו וועסט ענדיגן א מסכת, נאכדעם גיי נישט איבער 

די מסכת, נאר גיי צום קומענדיגן מסכת ביז דו וועסט ענדיגן א סדר, ווען דו 

ז דו וועסט ענדיגן ששה סדרי ענדיגסט א סדר זאלסטו ווייטער זאגן פרקים בי

משנה, נאכדעם זאלסטו אנהייבן נאך אמאל משניות וכו' וכו', אזוי זאלסטו טון 

 דיין גאנצע לעבן. 

אזוי זאלסטו אויך טון מיט גמרא; הייב אן ש"ס, נעם א מסכת ברכות און 

הייב אן זאגן די ווערטער פון די הייליגע גמרא. היינט זענען דא גמרות מנוקד, 

ילו איינער וואס קען נישט קיין עברי קען אויך זוכה זיין צו לערנען די הייליגע אפ

גמרא; זאג א דף נאך א דף ביז דו וועסט ענדיגן דעם גאנצע מסכת, נאכדעם 

 זאלסטו אנהייבן מסכת שבת, אזוי זאלסטו גיין כסדרן ביז דו וועסט ענדיגן ש"ס.

"סדר דרך ועם זיין דעם וואס זאל איך דיר זאגן, איינמאל דו וועסט ט

וועסטו שוין נישט דארפן קיינעם אויפן וועלט, דו וועסט נישט דארפן הלימוד" 

נישט די וועלט און נישט יענע וועלט. אזוי ווי דער רבי האט איינעם גע'מוסר'ט 

ַהָּבא ַעל  "ַמּדּוַע א ִּתְלַמד? ַמה ַּתְפִסיד ָּבֶזה ֲהא ְּתַקֵּבל עֹוָלם (שיחות הר"ן, סימן יז):

ַהִּלּמּוד?!", פארוואס לערנסטו נישט? דו וועסט דאך באקומען עולם הבא פאר 

דיין לערנען? נאכדעם האט אים דער רבי געזאגט: "ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר, ְּכֶׁשַהּתֹוָרה 

ה ְּבַעְצָמּה", ַמְרָאה ַאֲהָבה ְלֶאָחד, ָאז ֵאין רֹוֶצה ְּכָלל עֹוָלם ַהָּבא, ַרק ֶׁשרֹוֶצה ֶאת ַהּתֹוָר 

און איינמאל דו וועסט זוכה זיין צו שפירן א ליבשאפט צו די תורה, וועסטו שוין 

נישט דארפן נישט די וועלט און נישט יענער וועלט, דו וועסט נאר וועלן לערנען 

 נאך און נאך.

"סדר דרך איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט אנגעהויבן לערנען אויפן 

 הייליגן רבי'ן. פון הלימוד"

... 

~~~~~~~~~~ 


