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 זיי ממשיך בעבודתך הקדושה מיט הדפסה

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ז סיון, יום א' פרשת קרח -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה; האברך ... נרו יאיר זאגט מיר אז דו 

נדערט דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו געבסט יעדע חודש פאר די רענט פון ישיבה הו

"ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת, ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי (תהילים קכח, ג): זוכה זיין צו די ברכה פון 

."ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ 

אויף די פראגע צי דו זאלסט איבער לאזן דיין ארבעט וכו'; ביז דערווייל בלייב 

ארבעטן וואו דו ארבעסט און דער אייבערשטער זאל דיר אפהיטן פון אלעם שלעכטס; 

אז דו וועסט זען אז דו דארפסט ארבעטן צוזאמען מיט וכו' וואס דאס איז יחוד, 

 דעמאלט זאלסטו אוועק לויפן פון דארט ווי מען לויפט אוועק פון א שריפה.

האט געזאגט פאר זיין זיי ממשיך בעבודתך הקדושה מיט הדפסה; ר' נתן 

הסתלקות: "נו, אז עזרא הסופר גייט אוועק פון דער וועלט, און טריף פסול איז זיך 

מתגבר, אזוי פיל ווי ס'איז היינט דא אלפים ורבבות טריף פסול; נאר איך האף, אז איין 

בלעטל פון רבינ'ס ספרים וועט זיין א תיקון אויף אלסדינג", און ר' נתן האט 

ט: "איך זאג אייך אן, אז אייער עובדא זאל זיין איר זאלט דרוקן די ספרים, אויסגעפיר

עס זאל זיין 'יפוצו מעינותיך חוצה'; איר זאלט זיין שטארק מיט 'געלט' מיט 'רצון' און 

מיט 'טירחא'" (עזרא הסופר איז נסתלק געווארן עשרה בטבת; ר' נתן האט דאס מרמז 

 ט נשמת עזרא הסופר).געווען אויף זיך, אז ער האט געהא

דאס דארפן מיר טון: עוסק זיין אין פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס ספרים אויף 

די גאנצע וועלט, און מיר דארפן זיין שטארק מיט 'געלט' מיט 'רצון' און מיט 'טירחא'; 

זאל ער ברענגען געלט, אז איינער קען קומען  -אז איינער קען ברענגען געלט צו דרוקן 

זאל ער קומען דרוקן, איינער קען גיין ביי די הייזער מיט די ספרים וכו',  -פן דרוקן העל

יעדער איינער זאל צו לייגן א האנט צו האבן א חלק אין מגלה זיין דעם אייבערשטן 

 אויף די גאנצע וועלט.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 יט תורה האט מען א גוט לעבןמ

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ז סיון, יום א' פרשת קרח -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו ערב שבת.

איך האב זיך מורא'דיג מחי' געווען צו הערן אז דו שטארקסט זיך מיטן רבינ'ס 

רנען יעדן טאג אביסל תורה; דו שרייבסט ווערטער, און דו ביסט ווייטער ממשיך צו לע

אז דו גייסט מסיים זיין די צווייטע מאל ששה סדרי משנה, אשריך בעולם הזה וטוב לך 

 לעולם הבא!

אין די תורה ליגט אלעס גוטס; אז מען לערנט די הייליגע תורה איז מען זוכה צו 

 האבן א גוט לעבן, און מען ווערט אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס.

ו האסט מיר ממש מחי' געווען מיט די פאר ווערטער וואס דו האסט מיר ד

געשריבן, ווייל עס איז שוין צען יאר וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכיה 

צו לערנען מיט תלמידים, און ווען מען הערט צוריק פון אינגעלייט ווי מען שטארקט 

דאך לערנט מען יעדן טאג אביסל  -רנסה זיך, אפילו מען ארבעט שווער צו ברענגען פ

חומש, משניות וכו'; מען שטארקט זיך מיט די אלע דרשות וואס מען האט געהערט אין 

 די יונגע יארן אין ישיבה, דאס געבט כח ווייטער צו לערנען מיט פרישע תלמידים.

דער אייבערשטער זאל דיר געבן שפע, זאלסט זוכה זיין אויפצושטעלן א שיינע 

 וב צוזאמען מיט דיין ווייב תחי', אמן.שט

... 

~~~~~~~~~~ 
 א דאנק פאר די גוטע בשורה

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ז סיון, יום א' פרשת קרח -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

איך פריי מיך זייער אויף די גוטע בשורה אז דיין זון איז שוין אהיים געקומען פון 

ר אסאך מתפלל געווען פאר דיר און דיין זון. דער אייבערשטער שפיטאל; איך האב זייע

 זאל העלפן ער זאל האבן א רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

ווען מען איז מזכיר א צרה, דארף מען אויך געדענקען צו קומען מבשר זיין די 

האט גוטע נייעס; זייער אסאך מאל פארגעסט מען צו קומען זאגן אז דער אייבערשטער 

 געהאלפן. איך האב געמיינט אז ער איז נאך אין שפיטאל ביז היינט.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ביים אייבערשטן איז זייער חשוב תשובה

 יום א' פרשת קרח, כ"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... תחי'

 האב ערהאלטן אייער בריוו.איך 

איך ווייס נישט ווער איר זענט, איך האב געליינט אייער בריוו און עס האט מיר 

זייער באנומען אייער שטארקייט, ווי איר שטארקט זיך אין אידישקייט נאכדעם וואס 

איר האט געמיינט אז אידישקייט איז א שלעכטע זאך און איר האט געטון נישט גוטע 

לעבן, אבער איר האט זיך צוריק געקערט צום אייבערשטן; זענט איר זייער זאכן אין 

 חשוב ביים אייבערשטן.

וויסן זאלט איר אז ביים אייבערשטן איז זייער חשוב דער וואס קערט זיך צוריק 

"ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה  (ברכות לד.):און טוט תשובה, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

, ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד", א בעל תשובה איז זייער חשוב ביים עֹוְמִדים

אייבערשטן; דערפאר, אז איר האט אנגעהויבן היטן שבת קודש, וועט אייך דער 

אייבערשטער מוחל זיין אויף אלע עבירות וואס איר האט עובר געווען, ווייל ווען מען 

 .(שבת קיח:)אויף אלע עבירות היט שבת איז דער אייבערשטער מוחל 

בנוגע אייער טאטע וואס שרייט אויף אייך און דערנידערט אייך; נאך אביסל וועט 

איר אויפשטעלן אן אייגענע שטוב, דעמאלט וועט אייך גוט זיין. דערהאלט זיך און 

 ווארטס אויס אויף אייער שידוך.

ט איר וואס איר זענט ביים אייבערשטן איז זייער חשוב א צעבראכענע הארץ, בפר

איינער אליין, איר שפירט זיך אליין אויף דער וועלט, אויב איר וועט רעדן צום 

אייבערשטן יעדן טאג, איר וועט אים בעטן ער זאל אייך העלפן איר זאלט האבן א גוט 

 לעבן, וועט ער אייך העלפן.

ות'; אז א דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס רופט זיך 'התבודד

מענטש זאל זיך אויסרעדן זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, אויף 

זיין מאמע לשון; מען זאל גיין אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און זיך 

אויסשמועסן דאס הארץ, מען זאל פארציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער 
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וואו דער יצר הרע ווארפט אים אלץ אראפ, און אז וויפיל מאל ברוחניות ובגשמיות, 

 מען וויל שוין זיין גוט פאלט מען נאכאמאל צוריק אריין אין בלאטע.

זוכט אייך אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, יעדן טאג זאלט איר אהינגיין 

ייט אריבער אויף זיך אויסגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן; פארציילט אים אלעס וואס ג

אייך, אלעס וואס איר ליידט אין שטוב וכו', איר זאלט אים אלעס פארציילן און 

 גארנישט באהאלטן פון אים, וועט איר זען ווי ער וועט אייך העלפן.

קוקטס נישט קיין שמוציגע מאוויס; דאס איז נישט גוט פארן מענטש און דאס 

פאון אז איר -ילטער אויף אייער סמארטשאדט שפעטער פארן לעבן. לייגט ארויף א פ

זאלט נישט האבן קיין וועג צו קוקן עבירות. אז מען קוקט שמוציגע קליפס און 

עקעלדיגע מאוויס ווערט מען דיפרעסט; אין אנהייב זעט אויס כאילו מען גייט אריין 

 אין א ליכטיגע וועלט אבער נאכדעם שפירט מען ווי דאס לעבן ווערט אויס.

יר, קוקט נישט קיין מאוויס; עס איז א שאד פאר אייער לעבן. איר זענט פאלגט מ

א יונגע מיידל, און עס ווארט אייך א שיינעם עתיד, נאך אביסל וועט איר טרעפן א גוטע 

שידוך און אויפשטעלן א שיינע שטוב, פארוואס זאלט איר זיך אליינס חרוב מאכן אייער 

ט נאר פאר מענער, שמירת עיניים איז פאר פרויען שיינעם עתיד? שמירת עיניים איז ניש

 אויך א מצוה.

גלייבטס מיר, איך האב נישט קיין שום אינטערעסע דא; איך קען אייך נישט, איך 

 וויל נאר איר זאלט האבן א גוטע לעבן.

 שרייבטס מיר צוריק אויב איר האט ערהאלטן דעם בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פיגא" זיבן יאר פון די סקול "בית

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ח סיון, יום ב' פרשת קרח -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי', מנהלת בית חינוך לבנות "בית פיגא" ברסלב

איך האב נישט קיין ווערטער אייך צו דאנקען אויף וואס איר טוט מיט אונזערע 

ז אריבער מיט אריין לייגן מיידלעך; די וואך ענדיגן מיר נאך א יאר סקול. נאך א יאר אי

אין קינדער אמונה, נאך א יאר איז אריבער מיט אריין לייגן אין קינדער רעדן צום 

אייבערשטן, די קינדער זאלן אויפוואקסן מיט דעם וויסנשאפט אז עס איז נישט פארהאן 

נאר צו דינען גאט ברוך הוא, צו אים דארף מען זיך ווענדן ווען  -קיין אנדערע תכלית 

מען האט א צרה און צו אים דארף מען זיך ווענדן ווען מען וויל סיי וואס. נאך א יאר 
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איז אריבער מיט אריין לייגן אין קינדער צניעות; די קינדער זאלן וויסן אז צניעות איז 

נישט קיין קנס, נאר אז צניעות ברענגט ארויס דאס חשיבות פונעם מענטש, נאך א יאר 

 לייגן אין די קינדער דעם הייליגן רבינ'ס עצות. איז אריבער מיט אריין

יעדער איינער אויף דער וועלט מוטשעט זיך; עס איז נישט דא וואו אוועק צו לויפן 

פון די פלאג פון דער וועלט. וואויל איז פארן מענטש וואס לייגט אריין זיין פלאג פאר 

ען אידישע קינדער. געלויבט א זאך וואס בלייבט, ער לייגט אריין זיין לעבן אין אויפבוי

דעם אייבערשטן אז מיר האבן די זכיה צו משמש זיין דעם רבי'ן מיטן מחנך זיין 

דורך רעדן צום  -מיידלעך זיי זאלן וויסן ווי אזוי מען געבט זיך אן עצה אין לעבן 

 אייבערשטן.

א"; יעצט האלטן מיר זיבן יאר פון ווען מיר האבן געעפענט אונזער סקול "בית פיג

פון דריי ביז  -שנת תשע"ב האבן מיר געעפענט דעם סקול מיט דרייצן מיידלעך 

צוועלעף יאר, מיר האבן אויסגעזען ווי א חוזק, אלע האבן געלאכט, אבער ברוך השם 

אז מיר שטייען שוין דא אז מיר האבן שוין אייגענע טיטשערס תלמידות פון בית פיגא 

 נוך אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט.וואס האבן באקומען די הייליגע חי

דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח ווייטער אנצוגיין מיט אייער ארבעט ביתר 

שאת וביתר עוז; איר זאלט האבן נחת פון אייערע קינדער. אייער זון ... נרו יאיר וואקסט 

אויף אלע  אן ערליכע איד; ער דאווענט מיט א פייער, מיט זיין דאווענען וועקט ער

מתפללים פון שלאף, אלע זעען ווי א יונג קינד דאווענט מיט א ברען הייבט מען אן 

טראכטן 'וואו בין איך אויף דער וועלט?' ווי אויך לערנט ער זייער פלייסיג; זעט מען 

 אז ווען מען טוט פאר אנדערע אידן העלפט דער אייבערשטער ביי די אייגענע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
ז מען נעמט אריין דעם אייבערשטן אינעם לעבן גייט אלעס גרינגער; דער רבי א

וועקט אונז אויף פון שלאף און זאגט אונז: "קוק אויפן הימל, קוק אז עס איז דא א 

 באשעפער"; נישט זיין א קמצן מיט געלט און אויך נישט בדיבור.

שנת תשע"ח לפרט יום ד' פרשת קרח, א' דראש חודש תמוז,  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

אז מען נעמט אריין דעם אייבערשטן אין לעבן גייט אלעס גרינגער, אבער אז מען 

 טיילט זיך אפ פונעם אייבערשטן דעמאלט מוטשעט מען זיך זייער שטארק.
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אזוי ווי מיר זעען ביים מזבח; ביים צווייטן בית המקדש האט מען צוגעלייגט צום 

אפאר אמות ווייל עס איז נישט געווען קיין פלאץ אויפן מזבח פאר אלע  מזבח נאך

ווי אזוי קען זיין אז עס איז נישט געווען  (זבחים סא:):קרבנות, פרעגן די הייליגע חכמים 

קיין פלאץ אויפן מזבח, בים ערשטן בית המקדש זענען דאך געווען אסאך מער אידן, 

"ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים", עס זענען  א ד, כ):-(מלכיםאזוי ווי עס שטייט 

געווען אזוי פיל אידן ווי זאמד ביים וואסער, און ביים צווייטן בית המקדש זענען געווען 

אסאך ווייניגער? ענטפערט די גמרא: "ָהָתם ֵאׁש ֶׁשל ָׁשַמִים ְמַסְּייָעָתן, ָהָכא ֵאין ֵאׁש ֶׁשל 

ָעָתן", ביים ערשטן בית המקדש איז געווען א פייער פון הימל און דאס האט ָׁשַמִים ְמַסְּיי

שנעל פארברענט די קרבנות, ממילא איז גענוג געווען א קליינע מזבח, אבער ביים 

צווייטן בית המקדש איז נישט געווען א פייער פון הימל, דעריבער האט מען געדארפט 

 ומען די פילע ארבעט.האבן א גרויסער מזבח מען זאל קענען נאכק

זעט מען פון דעם אז מען נעמט אריין דעם אייבערשטן אינעם טאג טעגליכן 

ארבעט, דאן קומט מען אן צו אלעם, אבער אז מען נעמט נישט אריין דעם אייבערשטן 

אינעם ארבעט איז נישט דא קיין פלאץ און צייט נאכצוקומען די ארבעט. דעריבער בעט 

שטארק דיך אין אמונה, בעט דעם אייבערשטן אויף אלעס וואס איך דיר טייערער ... 

וועט דיר גרינגער ווערן אין לעבן, ווייל אז  -דרוקט דיר, דערצייל אים אויס אלסדינג 

מען האט דעם 'אש של שמים' מען לעבט מיטן אייבערשטן, "מסייעתן", האט מען צייט 

 און כח און מען קומט אן מיט אלעמען.

מיר דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן; דער וויפיל דארפן 

רבי וועקט אונז אויף פון שלאף, דער רבי דערמאנט אונז אז מיר זאלן ארויפקוקן צום 

געדענקען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט. מיר געפונען ביי די מלחמה פון  -הימל 

הענט צום הימל האבן די אידן מנצח עמלק, ווען משה רבינו האט געהאלטן זיינע 

"ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה  (ראש השנה פרק ג, משנה ח):געווען, פרעגן חכמינו הקדושים 

אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה?" צי טוט דען משה רבינו'ס הענט מאכן מען זאל מנצח זיין אדער 

ִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם פארלירן, "ֶאָּלא ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתּכְ 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים; ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלין", נאר וואס דען, משה רבינו איז געזיצן 

און געוויזן מיט זיינע הענט אויף ארויף, ער האט געזאגט פאר די אידן: "קוקט ארויף 

מורא פון עמלק"; עמלק וויל אונז שוואך מאכן, ער צום אייבערשטן!" "האטס נישט 

כאפט די מענטשן וואס פאלן אראפ אין עבירות און ער זאגט זיי: "דו ביסט שוין 

פארפאלן", "דו ביסט שוין דערנאך", קומט משה רבינו און ווייזט אויף ארויף, משה 
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קוק צום  רבינו זאגט: "קוק נישט וואס עמלק זאגט, הער נישט צו דעם יצר הערע,

 אייבערשטן".

אמאל האט דער רבי געפרעגט איינעם פון די תלמידים: "האסט שוין היינט 

געקוקט אויפן הימל?" דער איד איז געווען א גרויסער עושר און ער איז געווען אריין 

געטון אין זיינע געשעפטן, ער האט אינגאנצן פארגעסן אז עס איז דא א בורא כל עלמים 

ער וועלט; דאס טוט דער רבי מיט אונז אלע, ער וועקט אונז אויף פון וואס ער פירט ד

שלאף, דער רבי זאגט אונז: "קוק אויפן הימל; קוק עס איז דא א באשעפער", כאפ אריין 

"ֵאין ְמַלִּוין לֹו  (אבות ו, ט):עפעס גוטס וואס וועט איבער בלייבן, אזוי ווי דער תנא זאגט 

ָהב ְוא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא תֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלַבד", ָלָאָדם א ֶכֶסף ְוא זָ 

נישט קיין געלט און נישט קיין גאלד, נאר  -א מענטש נעמט נישט מיט אויף יענע וועלט 

 תורה, מצות און מעשים טובים.

ייליגער זוהר זאגט זיי מחזק דיין ווייב, געב איר א גוט ווארט; געדענק וואס דער ה

"ַקְמָצן ָנָבל ְּבָממֹוֵניּה, ְּדָלאו ִאיהּו ָנִדיב ְוָלאו ִאיהּו ִמַזְרָעא ְדֲאָבָהן", א  (תיקוני זוהר, הקדמה ב.):

קמצן איז א נבל און ער שטאמט נישט פון אידן; א קמצן מיינט מען נישט נאר דער וואס 

גוטע ווערטער, מען קארגט קארגט אויף געלט, א קמצן איז אויך בדיבור, מען קארגט 

נאר דו וועסט מרוויח  -קאמפלימענטן, דערפאר זאלסטו זען איר צו געבן גוטע ווערטער 

 זיין דערפון.

היינט נאכט איז די פרויען צוזאמקום; זע צו בלייבן אין שטוב מיט די קינדער אז 

 דיין ווייב זאל קענען קומען זיך מחזק זיין.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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משך די זוממער וואכן אין Eדי געוואלדיגע אוצרות וואס מען קויפט זיך איין ב

מחנה היכל הקודש; די שיינקייט פון צניעות; די תלמידים זאלן לעבן צווישן זיך 

ליגע טעג; ביים רבי'ן איז באחדות, בשלום ובשלוה; מאכן די ריכטיגע הכנה פאר די היי

 נישט דא דער באגריף פון זיך אהערשטעלן פאר א צווייטן.

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

לכבוד אלע משפחות וואס קומען אין מחנה היכל הקודש ברסלב מאנטיסעלאו, 

 כל אחד בשמו הטוב יבורך.

נו ומה נעים גורלינו אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן, אשרינו מה טוב חלק

און טאקע אשרינו אז מיר האבן א פלאץ פאר אונזערע קינדער וואו מען קען זיי 

אויפברענגען מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, מיט תפילה והתבודדות להשם יתברך, זיי 

ן אדרעס וואו זיך צו ווענדן ווען מען וואקסן אויף פון זייער יוגענט אן אז עס איז דא איי

 נאר צום אייבערשטן. -האט א צרה 

איך פריי מיך זייער שטארק אז איר קומט זוממער אין קעמפ; אמת, עס קאסט 

אסאך געלט, אבער ווען מען קוקט מיט אן אמת'ער אויג וואס מען באקומט אלץ ביים 

צען וואכן, איז דאס בכלל נישט  רבי'ן בכלל, ובפרט זוממער ווען מען איז צוזאמען די

קיין טייערע פרייז אויף וואס מען וואלט ווען באמת געדארפט צאלן. א מענטש וואלט 

אוועק געגעבן זיין גאנצע געלט מען זאל אים געבן לעבן, מען זאל אים אויסלערנען 

 שלום בית, מחזק זיין אנצוהייבן נאכאמאל און אנכאמאל וכו' וכו'.

בעטן אלע משפחות וואס קומען אין קעמפ אז מען זאל אנטון די  איך וויל זייער

קינדער צניעות'דיג; צניעות הייבט זיך נישט אן אויף דער עלטער, צניעות איז פון 

קינדווייז אן. איך וויל קענען שטאלצירן פאר מוהרא"ש זכותו יגן עלינו אז מיר האבן א 

 קהלה וואס פירט זיך מיט קדושה וטהרה.

לט איר אז צניעות איז נישט קיין קנס אדער א תקנה פונעם מוסד וואס מען וויסן זא

מוז אויספאלגן, און מען טוט דאס נאר אין די שעות וואס מען שיקט די קינד אינעם 

מוסד אבער אין שטוב קען מען זיין נישט צניעות'דיג; צניעות איז א מתנה פונעם 

ונעם מענטש. א חי' האט נישט קיין שום אייבערשטן, צניעות ברענגט ארויס די ווערד פ

, ממילא נישט שייך ביי זיי קיין צניעות, אזוי אויך זעט מען ביי די גוים )Value(ווערד 

אז זיי גייען אויסגעטון ממש ווי די חיות, ווייל זיי זענען נישט מער ווי א חי', אזוי ווי 

ים ְּבָׂשָרם", א גוי איז גלייך צו אן אייזל; "ֲאֶׁשר ְּבַׂשר ֲחמֹוִר  (יחזקאל כג, כ):דער נביא זאגט 
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ביי זיי איז נישט דא קיין חשיבות, אבער מיר אידישע קינדער וואס די תורה רופט אונז 

"ְוַאֵּתן צֹאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי, ָאָדם ַאֶּתם ֲאִני  (יחזקאל לד, לא):אן מענטשן, אזוי ווי עס שטייט 

"ַאֶּתם ְקרּוִים ָאָדם", מיר אידן ווערן  יבמות סא.):(ֱאֵקיֶכם", זאגן חכמינו הקדושים 

אנגערופן מענטשן, "ְוֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרּוִים ָאָדם", אבער די גוים ווערן נישט 

 אנגערופן מענטשן; ממילא איז ביי זיי נישט שייך די גאנצע מצוה פון צניעות.

ניעות איז דער פענע צניעות איז א זאך וואס ברענגט ארויס ווער דער מענטש איז, צ

פונעם הארץ; קיינער זעט נישט וואס טוט זיך אין א צווייטנס מח, מען קען נישט זען 

פון אינדרויסן וואס טוט זיך אין א צווייטנס הארץ, מען קען אבער זען ווי אזוי יענער 

פירט זיך, מען זעט ווי אזוי יענער טוט זיך אן; דער וואס איז איידל און טייער געבט 

כטונג ווי אזוי מען גייט אנגעטון און ווי אזוי מען פירט זיך וכו' וכו', מה שאין כן דער א

 וואס פירט זיך נישט בצניעות ווייסט מען וואס טוט זיך אפ ביי יענעם השם ישמרינו.

דעריבער בעט איך אייך מיינע טייערע תלמידים, מיר קומען אין קעמפ פאר איין 

מונה און יראת שמים, מיר זאלן קענען מחנך זיין אונזערע ציל: זיך צו שטארקן מיט א

קינדער זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון אלע שלעכטס. בעט איך אייך, פירט אייך איידל, 

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים  (ספר המידות, אות בנים, סימן ט):געדענקט וואס דער רבי זאגט 

 זיך איידל און צניעות'דיג וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער. ֲהגּוִנים", א פרוי וואס פירט

צניעות איז נישט נאר צווישן מענער, צניעות גייט אויך אן אין שטוב און אויך ווען 

מען איז נאר צווישן פרויען, ווי למשל ביים שווימען; דער הייליגער סאטמארער רבי 

מען מיט א 'בעידינג סוט' ווייל עס זכותו יגן עלינו שרייבט אז א פרוי טאר נישט שווי

איז א בגד של פריצות. דארף מען זייער אכטונג געבן אויף דעם, און איך פארלאנג פון 

יעדע פרוי וואס וויל שווימען ביי אונז אין קעמפ צו שווימען דוקא מיט א שווים קלייד; 

נען שווער, די זאג נישט עס איז שווער צו שווימען מיט א קלייד, ווייל אסאך זאכן זע

שווערסטע זאך איז זיך מוטשען מיט קינדער וואס וועלן אנטלויפן פון אידישקייט, מען 

זאל אפגעהיטן ווערן וואס עלטערן מאכן מיט השם ישמרינו. נעם דעם רבינ'ס ברכה 

אויף ערליכע קינדער, און אז מען טראכט פון ערליכע קינדער איז גארנישט שווער, אז 

גייט זיין אין יארן ארום מיט מיין משפחה, וועלן זיי זיין וואויל אין  מען טראכט וואס

טייער? וועלן זיי זיין אפגעהיטן פון שלעכטס? דעמאלט פאלן אוועק אלע 

 שוועריקייטן.

איך קוק ארויס א גאנץ יאר אויף די זומער וואכן; פאר מיר איז דאס ממש ווי 'גן 

שן די גראז און מען איז זיך מתבודד צווישן זיי; עדן'. מען זיצט צווישן די ביימער, צווי
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אזוי האט דער  -"ווי וואויל און ווי גוט איז צו רעדן צום אייבערשטן צווישן די גראז" 

 רבי געזאגט פאר זיין טאכטער.

דעריבער בעט איך ענק אלע מיינע טייערע תלמידים, מאכט מיר א נחת רוח און 

יבשאפט איינער צום צווייטן, לאמיר האבן א פירט אייך איידל, פירט אייך מיט ל

ווינקעלע אן קיין שום מחלוקת, אן קיין שום שנאה איינעם צום צווייטן. די פרויען וואס 

זיצן אין שמועסן זאלן נישט שמועסן אויף אנדערע מענטשן שלעכטס; שמועסט 

ארברענגט געזונטערהייט, אבער שמועסט פון רבי'ן, שמועסט ווי גליקליך מיר זענען, פ

 און האט הנאה ביז שפעט אויפדערנאכט, אבער נישט בארעדן א צווייטן חס ושלום.

עס גייט מיר אין לעבן מיר זאלן לעבן מיט ליבשאפט; איך האב ליב יעדן איד, 

בפרט מיינע ליבע תלמידים און איך וויל איר זאלט אויך ליב האבן איינער דעם צווייטן; 

איך זע צוויי 'טרעגערס' קריגן זיך, שטעכט עס מיר ביי די ר' נתן האט געזאגט: "ווען 

 זייט"; מיר שטעכט אויך ווען איך זע ווי מען קריגט זיך, עס שטעכט מיר ביז מיין הארץ.

איך קען נישט פארגעסן א מראה נורא וואס איך האב געזען ביי מוהרא"ש; איך 

אויף ראש השנה צוזאמען מיט  האב זוכה געווען צו זיין אין אומאן ביים הייליגן רבי'ן

וואס איז געווען מיין ערשטע ראש השנה ביים  -מוהרא"ש צען יאר, פון שנת תשס"ו 

רבי'ן אין אומאן. איך האב נישט זוכה געווען צו הערן קיין תקיעת שופר דרשה פון 

מוהרא"ש, די לעצטע צען יאר האט מוהרא"ש נישט געגעבן קיין דרשה פאר שופר 

צוויי מאל האט מוהרא"ש גערעדט פאר בלויז צוויי מינוט, אבער מיט אזא בלאזן, חוץ 

געוויין... ווען איך דערמאן זיך נאר פון דעם וויין איך; מוהרא"ש האט געוויינט און 

געזאגט: "איך האב נישט קיין כח צו רעדן, אבער איין זאך וויל איך אייך בעטן, ווער 

א אין בית המדרש בעט איך אים ער זאל ארויס עס האט א שנאה אויף א צווייטן איד ד

"איך  -מוהרא"ש האט געוויינט, קוים וואס ער האט געקענט רעדן  -גיין פון בית מדרש" 

וויל האבן ריינע ד' אמות אן קיין מחלוקת אן קיין שנאה איינער אויפן צווייטן", יעדער 

בערגעבעטן איינער מיטן וואס האט זיך געפונען אין שול האט תשובה געטון און זיך אי

צווייטן. מען האט געזען וואס מוהרא"ש וויל באמת, ווי עס גייט אים אין לעבן מען זאל 

זיך נישט קריגן, אזוי ווי ער שרייבט אין די לעצטע בריוו וואס ער האט געשריבן אין 

יְטן ַאז שפיטאל אפאר שעה פארן הסתלקות, פאר די אינגעלייט: "ִאיר ָזאְלט ִזי ֵזייֶער ִה 

ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְׁשן ַאיי, ֶעס ֵגייט ִמיר ִאין ֶלעְּבן ַאז ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים 

ָזאְלן ִזי ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ָׁשלֹום אּון ִליְּבַׁשאְפט". דאס זעלבע בעט איך אייך מיינע 

זן פאר מוהרא"ש: "ְרֵאה ָּבַני ֶׁשִּגַּדְלִּתי", קוק טייערע תלמידים ותלמידות, איך וויל וויי
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ווי מיר האבן א ריינע ד' אמות, מיר קריגן זיך נישט, מען זוכט נאר דאס גוטס איינער 

 אויפן צווייטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין זיך צו גרייטן צו די הייליגע טעג 

גן אז תמוז איז די ראשי תיבות: ְז'ַמֵּני ְּת'ׁשּוָבה ווי עס דארף צו זיין; די דורשי רשומות זא

ְמ'ַמְׁשְמִׁשין ּו'ָבִאין", די טעג פון תשובה קומען שוין נענטער און נענטער; נאך אביסל 

פארן מיר צום הייליגן רבינ'ס ציון זיך אויסבעטן א זיסע יאר, א גליקליכע יאר. 'ִּכי ָכל 

איז פארווייטאגט און יעדנס קאפ טוט וויי;  ֵלָבב ְּדָוי ְוָכל רֹאׁש ְלֳחִלי', יעדנס הארץ

אידישע קינדער גייען אריבער זייער אסאך שוועריקייטן; וויפיל אידישע קינדער דארפן 

רפואות; וויפיל אידישע קינדער ווארטן צו געהאלפן ווערן מיט קינדער, פרנסה, נחת, 

אידן ישועות און וכו'; ביים רבי'ן וועלן מיר אויס'פועל'ן פאר אונז און פאר אלע 

רפואות. דעריבער איז ממש פאסיג צו זיין די פאר וואכן אינדרויסן פון שטאט צוזאמען 

אנשי שלומינו, מיר וועלן זיך העלפן איינער דעם צווייטן און זוכן דאס גוטס איינער 

 ביים צווייטן.

ברוך ה' ביים רבי'ן איז נישט דא קיין זיך אהערשטעלן פאר א שכן; מען גייט 

(סיפורי מעשיות, מעשה יב, אנגעטון ווי מען גייט אנגעטון, אזוי ווי דער רבי האט דערציילט 

דער בעל תפילה האט נישט געקוקט אויף קליידער, נאר ווי אזוי מען גייט  מבעל תפילה)

אנגעטון גייט מען אנגעטון; ביי אונז איז פארקערט ווי ביי די וועלט, איינער וואס קומט 

ליידער אנגעטון פאר די קינדער קוקט מען נישט ארויף, מען קוקט זיי אן מיט רייכע ק

ווי א רחמנות וואס מען דארף אויך מקרב זיין. עס איז נישט דא קיין רייץ צווישן די 

פרויען ווער עס קען גיין מער טייער וכו'. איך האף אז עס וועט זיין אזוי אויך דאס יאר, 

, נישט סטייליש, וועלן מיר זוכה זיין אויפצושטעלן מען וועט אנטון די קינדער פשוט

 ערליכע אידישע דורות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פאררעכטן נאר זיך אליין

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 ידה בית פיגא ברסלב.לכבוד ... תחי', תלמ

 איך האב געליינט דיין בריוו.
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וויסן זאלסטו אז מיר טוט דאס נאך אסאך מער וויי; ווי קען א קינד זיך אזוי 

אויפפירן צו אייגענע טאטע מאמע?! וויי און ביטער איז פאר א קינד וואס פירט זיך 

"ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהָּנם", אן  (אבות ה, כ):מיט עזות צו די עלטערן. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 עזות פנים וועט האבן דעם גיהנום אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

נעם דיר נישט צום הארצן ווי אזוי דיין שוועסטער פירט זיך וכו', קוק נאר אויף 

דיר; דו זיי מכבד דיינע עלטערן מיטן גרעסטן מאס כבוד. דיינע עלטערן זענען טייערע 

זיי זענען גרויסע בעלי חסד, זיי העלפן אלעמען; אויך מיר העלפן זיי זייער מענטשן, 

 געטריי.

 -מיר קענען נישט פאררעכטן די וועלט, מיר קענען בלויז זיך אליינס פאררעכטן 

אזוי וועט די וועלט פארראכטן ווערן. אזוי ווי דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו 

ין מיינע יונגע יארן האב איך געמיינט אז איך וועל פאררעכטן האט געזאגט סוף ימיו: "א

די וועלט, שפעטער האב איך געזען אז איך קען נישט פאררעכטן די גאנצע וועלט האב 

איך געטראכט 'כאטשיג מיין שטאט וועל איך פאררעכטן', שפעטער ווען איך בין 

יין שטאט, האב איך עלטער געווארן האב איך געזען אז איך קען נישט פאררעכטן מ

געטראכט 'איך וועל פאררעכטן מיין משפחה', אבער ווען איך בין נאך מער עלטער 

געווארן האב איך געזען אז איך קען נישט קיינעם פאררעכטן, איך וועל פרובירן מיך 

 אליינס צו מתקן זיין".

ך פון דיין מאמע'ס הארץ איז געלעכערט פון ווייטאג, זאלסטו זען אנצופילן די לא

דיין מאמע'ס הארץ; זע צו רעדן מיט דרך ארץ, אפילו מען שרייט אויף דיר ענטפער 

 נישט צוריק.

אז דו וועסט זיך שיין אויפפירן וועט זי האבן נחת פון דיר, און דו וועסט זיך 

 איינקויפן עולם הבא.

זאג נישט גארנישט פאר דיין שוועסטער; בעט דעם אייבערשטן אז עס זאל שוין 

אפ קומען א רוח טהרה פון אויבן, אליהו הנביא זאל קומען שלום מאכן צווישן אר

"ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים, ְוֵלב ָּבִנים  (מלאכי ג, כד):קינדער און עלטערן, אזוי ווי עס שטייט 

 ַעל ֲאבֹוָתם", במהרה בימינו.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 דער וואס טשעפעט, איז דער רחמנות

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -' יתברך בעזרת ה

 קטן

 לכבוד ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער וואס דרייט איבער פון כעס  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יח):דער הייליגער רבי זאגט 

עס מאל מען האט צוטון מיט א צווייטן אויף רחמנות איז זוכה צו א גוט לעבן; יעד

מענטש, אויב מען לייגט אריין אין די מעשה דאס ווארט "רחמנות", דאן טוישט זיך די 

 גאנצע מעשה.

די גאנצע לעבן טוישט זיך אויב מען קוקט אויף א צווייטן מיט רחמנות; ווען מען 

מער נישט נעמען, האט צוטון מיט א שווערע מענטש און מען שפירט ווי מען קען עס 

דארף מען טראכטן: 'איין מינוט, ער איז דאך אזא רחמנות, ער ליידט דאך דאס מערסטע 

פון זיך אליין', דעמאלט פאלט אוועק די שנאה, מען דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן 

 אז מען האט נישט די שלעכטע נאטור וואס דער אנדערער האט.

זיך נישט צו טון מאכן ווען איינער שאפט  דעריבער בעט איך דיר זייער, זאלסט

אויף דיר; דו טראכט צו זיך איין ווארט: 'נעבעך...' אז יענער קומט נאכאמאל און שרייט 

אויף דיר: "וואס טוסטו נישט דאס? וואס טוסטו נישט יענץ?", און דו שפירסט שוין 

. יענער איז אזא ווי דו קענסט עס מער נישט נעמען, טראכט די איין ווארט: 'נעבעך..

רחמנות, יענער ווייסט נישט ווי אזוי צו רעדן; יענער מיינט אז די וועלט איז זיינס וכו', 

 יענער טיילט איין פאר אנדערע וואס צו טון וכו''.

דו האסט אודאי געהערט פונעם גרויסן מפיץ ר' שמואל דוד יונגרייז זכרונו לברכה, 

ש; איינמאל איז ער געגאנגען הפצה אין די ער איז געווען זייער א גרויסער מענט

פאנעוויטשע ישיבה אין בני ברק, ווען פלוצלינג קומט צו אים צו א בחור און הייסט 

אים ארויס גיין פון ישיבה, ער האט אים געטשעפעט און געטשעפעט ביז ר' שמואל דוד 

רטן יארן לאנג ז"ל האט זיך ארויס געכאפט א ווארט פון זיין מויל: "דו וועסט נאך ווא

פאר דיין שידוך!" ווען ר' שמואל דוד ז"ל איז ארויס פון בנין הישיבה האט אים זייער 

וויי געטון פארוואס ער האט געדארפט זאגן א שלעכט ווארט פאר יענעם בחור און ער 

האט נישט געהאט קיין מנוחה דערפון. ער איז צוריק אריין אין ישיבה אים אויפזוכן און 

פאר אים ער זאל אים מוחל זיין, ביז דער בחור האט אים געזאגט: "איך בין  געוויינט

 דיר מוחל נאר אז דו גייסט שוין ארויס פון דא".
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זעט מען פון דעם ווי אזוי א ברסלב'ער חסיד לעבט; ער קוקט מיט אנדערע אויגן 

איבער  אויף א צווייטן. אנשטאט ווערן ברוגז אויף יענעם און ווארטן יענער זאל אים

בעטן, קוקט ער אויף יענעם מיט רחמנות'דיגע אויגן און בעט יענעם איבער. צו דעם 

קומט מען צו אז מען לעבט מיט אמונה; מען לויבט אין דאנקט דעם אייבערשטן אויף 

יעדע פרט אין לעבן, אזוי ווי דער הייליגער "תם" האט זיך געפירט, ער איז געווען 

 געקוקט וואס א צווייטער זאגט. שטענדיג פרייליך און נישט

זארג נישט פאר דיין שידוך; נאך אביסל וועסטו טרעפן דיין זיווג. דו בעט דעם 

אייבערשטן ווייטער אז דו זאלסט אויפשטעלן א שטוב וואו מען וועט לעבן מיטן 

 אייבערשטן און מיט אמונת צדיקים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ער אמונהמ'לערנט אויך ענגליש, דער עיקר איז אב

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

איך מיין אז דיין ווייב האט נישט גוט פארשטאנען די נעכטיגע שיעור; איך האב 

נישט געמיינט צו זאגן אז מען לערנט נישט מיט די מיידלעך שפראך, שרייבן און 

; דאס לערנט מען שוין יעצט און אם ירצה ה' דאס וועלן מיר ווייטער רעכענען וכו'

לערנען. איך האב גערעדט פון דעם וואס מען לערנט מיט קינדער אין אנדערע סקול'ס 

דאס לערנט  -זאכן וואס האט נישט מיטן לעבן, זאכן וואס איז ארויס געווארפן צייט 

ער אמונה פשוטה, זיי וואקסן אויף אז עס מען נישט ביי אונז, מיר לערנען אויס די קינד

 איז דא א באשעפער אויף די וועלט.

אז דו וועסט מיר פרעגן: "וואס הייסט, אנדערע מיידלעך וואקסן נישט אויף אז 

עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט?" יא, אבער דער חילוק איז נאר אז אלע 'ווייסן' 

לט, אבער ביי אונז 'לעבט מען מיט דעם בייטאג אז עס איז דא א באשעפער אויף דער ווע

און ביינאכט', אזוי ווי עס איז באקאנט די מעשה וואס איז געווען ביים הייליגן קדושת 

לוי זכותו יגן עלינו. אלץ אינגערמאן איז ער געפארן צו זיין הייליגער רבי דער גרויסער 

אר עטליכע יאר, ווען ער איז מגיד פון מעזריטש זכותו יגן עלינו און דארט געלערנט פ

אהיים געקומען האט אים זיין שווער געפרעגט: "וואס האסטו געלערנט ביי דיין 

ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער ֶוועְלט",  רבי'ן?" האט ער געזאגט: "ִאי
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ס איז דא האט דער שווער אים אויסגעלאכט און געזאגט: "ווער ווייסט דען נישט אז ע

א גאט אויף דער וועלט?! איך וועל רופן די דינסט און איר פרעגן צי זי ווייסט אז עס 

איז דא א גאט אויף דער וועלט, וועט זי אויך וויסן", אזוי האט ער געטון און די דינסט 

רופט זיך אן: "וואסערע פראגע איז דאס? אודאי איז דא א גאט אויף דער וועלט, האט 

ָיא ָיא, ִזי ָזאְגט ַאז "ר בארדיטשובער רב זי"ע געענטפערט פאר זיין שווער: דער הייליגע

 ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָאֶּבער ִאיך ֶלעּב ִמיט ֶּדעם".

דאס זעלבע איז מיט אונזערע קינדער, זיי וואקסן אויף מיט אמונה, סיי די אינגלעך 

עשה וואס האט זיך לעצטנס אפגעשפילט און סיי די מיידלעך. איך האב געהערט א מ

מיט א מיידל ביי אונז אין סקול, זי האט זיך לא עלינו צוקלעמט אירע פינגער, די פינגער 

איז איר אראפ געקומען און מען האט איר געדארפט אריין פירן אין שפיטאל, בשעת 

 מען האט געווארט אז די הצלה זאל קומען איז זי געשפרינגען און געשריגן:

"אייבערשטער איך האב דיר ליב", "אייבערשטער איך האב נישט קיין קשיות אויף 

דיר"; נו פרעג איך דיר, וואו הערט מען אזא מעשה, אז א יונגע מיידל פון צוועלף יאר 

זאל לעבן מיט אזא אמונה, נישט ווערן ברוגז אויפן אייבערשטן ווען עס גייט נישט 

גא"; דאס לערנט מען און מען באקט עס און מען קנעט גוט? דאס איז א פרי פון "בית פי

 עס אריין אין די קינדער.

ווען דער הונקעדיגער פרעה האט  (תענית כב:):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן  

"ַוּיֹרּו ַהּיִֹרים ַלֶּמֶל  ב לה, כג):-(דברי הימיםגעשאסן דעם אידישן קעניג יאשיהו המלך, שטייט 

ּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲעָבָדיו ַהֲעִבירּוִני ִּכי ָהֳחֵליִתי ְמאֹד", מען האט אים געשאסן אזוי יֹאִׁשָּיהּו, וַ 

פיל מאל ביז ער איז געווארן געלעכערט ווי א זיפ; בשעת דער קעניג יאשיהו המלך איז 

אויסגעגאנגען האט מען געזען ווי זיינע ליפן שאקלען זיך, האט ירמיהו הנביא געמיינט: 

ַחס ְוָׁשלֹום ִמיְלָתא ְּדא ְמַהְגָנא ָאַמר ַאַּגב ַצֲעֵריּה", אפשר פון גרויס צער רעדט ער "ֶׁשָּמא 

חס ושלום אנטקעגן די אמונה, "ָּגִחין", האט ירמיהו הנביא זיך צוגעבויגן צו הערן וואס 

 ער רעדט, "ְוַׁשְמֵעיּה ְּדָקא ַמְצִּדיק ֲעֵליּה ִּדיָנא ֲאַנְפֵׁשיּה", האט ער געהערט ווי ער נעמט

"ַצִּדיק הּוא ה',  (איכה א, יח):אן זיינע יסורים מיט ליבשאפט, ער האט געזאגט דעם פסוק 

ִּכי ִפיהּו ָמִריִתי", דער אייבערשטער איז גערעכט מיט אלעס וואס ער טוט מיט מיר, ווייל 

איך האב אים נישט געפאלגט; "ָּפַתח ֲעֵליּה ַהִהיא ַׁשְעָּתא", האט ירמיהו הנביא געזאגט 

"רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה' ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם", דער משיח  (איכה ד, כ):דעם פסוק אויף אים 

פונעם אייבערשטן איז נפטר געווארן; ווען מען זעט א מענטש ליגט מיט יסורים, ער 

 -איז געלעכערט ווי א זיפ רחמנא לצלן און האט נישט קיין קשיות אויפן באשעפער 

שיח אין אונז אריין ברענגען און דאס לערנט מיט אונז דער דער איז משיח. דאס וועט מ
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הייליגער רבי; אפילו עס גייט איבער שווערעקייטן אין לעבן זאל מען זיך נישט פארלירן 

נאר מצדיק זיין דעם דין אויף זיך און זאגן: "איך האב דיר ליב אייבערשטער!" דאס 

 לערנט מען מיט אונזערע קינדער פון זייער יוגנט.

דאס איז מיין גאנצע שטרעבן מיט די מוסדות; ארויס צו געבן ערליכע אינגעלייט 

און ערליכע אידישע מאמעס, אלעס אנדערש איז הבל הבלים. די אלע וואס שיקן זייערע 

טעכטער זיך לערנען ענגליש וכו' וכו' וואס וועלן די מיידליך טון מיט זייער ענגליש 

ס וועלן זיי טון מיט זייער לייסענס וכו' וכו'? דאס וועט ווען זיי וועלן חתונה האבן? ווא

זיי נאר שטערן אין זייער לעבן, דאס וועט זיי אוועק נעמען פון זייערע מענער און דאס 

וועט זיי אוועק נעמען פון זיין א מאמע פאר די קינדער, אדער וועלן זיי בכלל נישט 

געמיינט ביי די שיעור נעכטן פאר וועלן ברענגען קינדער רחמנא לצלן; דאס האב איך 

 די פרויען, אבער נישט צו זאגן אז מען וועט נישט לערנען קיין ענגליש.

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף גוטע קינדער; מוהרא"ש האט 

דערציילט, א איד איז אמאל געקומען צום הייליגן חפץ חיים זכותו יגן עלינו בעטן א 

ער, האט דער הייליגער חפץ חיים גענומען א תהלים וואס איז ברכה אויף גוטע קינד

געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט און דאס געוויזן פאר דעם איד און אים געזאגט: 

"דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע עליה השלום, וואו זי פלעגט יעדן טאג וויינען 

 י איז מען זוכה צו גוטע קינדער".צום אייבערשטן זי זאל זוכה זיין צו גוטע קינדער, אזו

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זען אסאך נחת פון דיינע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'טאר זיך נישט אליין פסק'ענען שאלות

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד מרת ... תחי'

 ר בריוו.איך האב ערהאלטן אייע

עס איז נישט דא אזא זאך אז מען זאל זיך אליינס פסק'נען מראות וכו'; יעדעס 

(אבות מאל מען האט א שאלה דארף מען גיין פרעגן א דיין. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְוא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד", דער וואס שעמט זיך צו פרעגן ווייסט נישט ווי אזוי זיך צו  ב, ה):

ע שאלה וואס מען האט מוז מען פרעגן אן ערליכער מורה הוראה, נאר אזוי פירן; יעד

 קען מען בויען א אידישע שטוב.
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דאס וואס איר שרייבט אז עס איז שווער וכו'; עס איז שווער ווען מען ווייסט נישט 

די חשיבות דערפון. ווען א פרוי זאל וויסן ווי חשוב זי איז אין הימל ווען זי האלט 

ון ווען זי רייניגט זיך וכו', וואלט זי געטאנצן פאר שמחה יעדעס מאל זי גייט הלכות א

אריבער די טעג וכו'; ווייל ווען מען רייניגט זיך דא רייניגט מען אויבן אין הימל די 

 נשמה, און מען איז זוכה אראפ צו ברענגען הייליגע נשמות.

ייט וכו'; איך האב בעטס דעם אייבערשטן איר זאלט צוריק באקומען אייער צ

געהאט א מעשה יארן צוריק, איך האב געבעטן מוהרא"ש א ברכה אויף דעם וכו', האט 

מיר מוהרא"ש געזאגט: "איך וועל דיר שיקן א זאך וואס איז א סגולה פאר דעם, א 

סגולה וואס דער רבי זאגט"; נאכדעם איז מוהרא"ש געקומען קיין וויליאמסבורג צו א 

דשוס, ווייל דער רבי זאגט -ש האט מיר געברענגט א פלאש גרעיפשמחה און מוהרא"

"ְוַעל ֵּכן ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבים ְוֵאין ָלּה ֶוֶסת, ְרפּוָאָתּה ַעל ְיֵדי ַיִין  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט):

וכו', אז מען זאל  ֶׁשִהְסַּתֵּכל ּבֹו ַצִּדיק ֲאִמִּתי", א סגולה ווען מען קען זיך נישט רייניגן

טרינקען וויין וואס אן אמת'ער צדיק האט געקוקט אויף דעם; און וואונדער איבער 

וואונדער אלעס איז געווארן מסודר, מיר האבן דאס נאך געהאלטן פאר א לאנגע צייט 

און אויך געטיילט פאר חברים. מיר דארפן בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן זוכה 

 מת'ע צדיקים וואס קענען אויסהיילן אלע פראבלעמען.זיין צו טרעפן א

שטארקט אייך מיט תפילה, וועט אייך דער אייבערשטער העלפן איר וועט האבן 

 א ישועה אין אלע אייערע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דורך צניעות איז מען זוכה צו גוטע קינדער

ת תשע"ח לפרט יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנ -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד מיין טייערע תלמיד ... וזוגתו ... שיחיו

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך בענטש אייך איר זאלט זוכה זיין צו זרע ברך השם, עס זאל מקוים ווערן אלע 

ברכות וואס צדיקים האבן מבטיח געווען פאר א פרוי וואס וועט גיין אנגעטון בצניעות, 

(ספר המדות, אות ז זוכה צו ערליכע קינדער, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט און אז מען אי

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", א פרוי וואס פירט זיך איידל און  בנים, סימן ט):

 צניעות'דיג, וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער.
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יען זאלן גיין מיט א שייטל דאס איז נאר דאס וואס מען האט מתיר געווען אז פרו

כדי צו ראטעווען אידישע קינדער פון גיין מיט די אייגענע האר, דעריבער האבן צדיקים 

געזאגט מען זאל גיין מיט א שייטל אבי מען זאל נישט גיין מיט די אייגענע האר. אזוי 

יגן עלינו איז געווארן ווי עס איז באוואוסט אז ווען דער הייליגער סאטמארער רבי זכותו 

רב אין שטאט סאטמאר האט ער געזען ווי זייער אסאך פרויען גייען מיט די אייגענע 

האר אויפגעדעקט, האט ער דעמאלט געזאגט אז "מען זאל ענדערש גיין מיט א שייטל 

ווי צו גיין אויפגעדעקט מיט די אייגענע האר", אפילו בעפאר דעם האט ער זייער מקפיד 

 מען זאל בכלל נישט טראגן א שייטל.געווען 

זייער גוט טוט דיין ווייב אז זי טוט זיך אן א טיכל; אין דעם זכות זאל דער 

אייבערשטער ענק בענטשן מיט קינדער און אייניקליך ערליכע אידן וואס זענען דבוק 

 צום אייבערשטן און צו די תורה.

... 

~~~~~~~~~~ 
ממון און ליגן אין געלט; געבן גוטע  די נישטיגקייט און סכנה פון תאוות

נישט גערעכט; זוכן נאכצולויפן  –ווערטער פאר די ווייב און איר אויפבויען; זיין קלוג 

שלום; "געלט איז גאר קיין תכלית נישט; עס איז דא איין תכלית אויף דער וועלט, 

 נאר צו דינען דעם אייבערשטן".

 ח, ב' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטןערב שבת קודש פרשת קר -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

עס איז א גרויס רחמנות אויף דיר אז דיין גאנצע קאפ איז נאר אריין געטון אין 

געלט; דו הערסט נישט אויף צו טראכטן פון געלט, פון קויפן הייזער און פון האבן נאך 

ַמְרֶּבה ַדֲאָגה", א מענטש וואס  -ִסים "ַמְרֶּבה ְנכָ  (אבות ב, ז):נכסים. קוק וואס דער תנא זאגט 

פארמאגט אסאך פארמעגן האט אסאך דאגות; ווי מער א מענטש ווערט נאכגעשלעפט 

נאך געלט אלץ מער פארגעסט ער פונעם אייבערשטן, מען לעבט א פינסטערע לעבן 

 און מען איז קיינמאל נישט צופרידן.

געלט. דער הייליגער רבי זאגט לאמיר זען וואס דער רבי זאגט וועגן נאכלויפן 

"ְוֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ַהּנֹוְפִלים ְּבַתֲאוֹות ָממֹון", די אלע מענטשן וואס (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כג): 

לויפן נאך געלט און טראכטן נאר פון געלט, "ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא, ָיכֹול 

ְּבִסָּבה ַקָּלה", זיי גלייבן נישט אז דער אייבערשטער קען זיי העלפן און  ְלַפְרֵנס ֶאת ָהָאָדם

וועט זיי העלפן, "ְורֹוְדִפים ַאַחר ַּפְרָנָסָתם ִּביִגיעֹות ְּגדֹולֹות", נאר זיי לויפן נאך די געלט 
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ְּבֵני ָאָדם מיט אלע כוחות, "ְוֵהם אֹוְכֵלי ֶלֶחם ְּבִעָּצבֹון", די זענען שטענדיג בעצבות, "ֵאּלּו 

לִהים ֲאֵחִרים", זיי זענען נעבעך צוגעבינדן צו די סטרא  -ִנְקָׁשִרים ְּבָפִנים ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא  אֱֹ

, ְּבִחיַנת ִמיָתה", עס איז זיי שטענדיג פינסטער, זיי לעבן א טויטע לעבן.  אחרא, "חֹׁשֶ

זאגט דארט, אין  עס איז כדאי דו זאלסט לערנען דעם תורה און זען וואס דער רבי

וואסערע גרויסע סכנה די מענטשן וואס ליגן אין תאוות ממון געפונען זיך; דער רבי 

ַהְינּו ְּבַתֲאַוות ָממֹון", רוב וועלט איז געכאפט  -זאגט דארט: "ִּכי רֹב ָהעֹוָלם ִנְלְּכדּו ָּבֶזה 

, "ְוַהָּממֹון נעבעך אין דעם קללה פון נאכלויפן און טראכטן א גאנצן צייט פון געלט

הֹוֶרֶגת ּוֵמִמית אֹוָתם", ביז זיי שטארבן פון נאכלויפן געלט. און דער רבי פירט אויס: 

"ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמֶּזה, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק", מען קען נישט געראטעוועט ווערן פון 

 דעם נאר דורך דעם צדיק.

דער טראכט שוין נישט  -דעם הייליגן רבי'ן  ווער עס האט נאר אביסל טועם געווען

פון געלט; ער לויפט נישט נאך קיין מענטשן וואס האבן געלט און זיכער רעדט ער נישט 

 אזוי פיל פון געלט.

אז (סיפורי מעשיות, מעשה יב) דער רבי האט דערציילט אין די מעשה פונעם בעל תפילה 

וות. אזוי ווי דער גיבור האט געזאגט די תאוה פון געלט איז נאך ערגער פון אלע תא

פארן בעל תפילה: "איך האב געהערט פונעם קעניג אז פון אלע תאוות קען מען ארויס 

נעמען דעם מענטש חוץ א מענטש וואס איז אריין געפאלן אין תאוות ממון", אזוי אויך 

מיט האט דער בעל תפילה געזאגט: "נאך אלץ ווילט איר געלט? פון געלט זאלט איר 

 מיר נישט שמועסן".

ּוְצִריִכים ְלַׁשֵּנן ָּדָבר ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד "ֶׁשֲעִׁשיִרים  (נהרי אפרסמון, עמוד תקי):מוהרא"ש זאגט 

ֵהם ְמֻׁשָּגִעים ּוְמטָֹרִפים", מען דארף דאס שטענדיג חזר'ן, אז אלע עשירים זענען 

ּוָנה ְּכָלל", און ווער עס משוגעים און מטורפים, "ּוִמי ֶׁשחֹוֵנף אֹוָתם ַמְרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ֱאמ

 חנפ'ט זיי ווייזט אז ער האט בכלל נישט קיין אמונה.

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר זענען מקורב צום רבי'ן, און מיר זענען פון דעם 

בעל תפילה'ס לייט וואס ער חזר'ט מיט אונז די הייליגע לויטערע אמונה אז געלט איז 

לפט נישט און קען ניטאמאל העלפן, אדרבה, דורך גאר קיין תכלית נישט, און געלט הע

 געלט האט מען א מפלה.

עס איז כדאי צו פארן קיין יבניאל און גיין קוקן דעם בית המדרש וואס מוהרא"ש 

האט געבויט. מוהרא"ש האט געשריבן אויפן טיר פונעם בית המדרש די ווערטער: 

ים ָממֹון? ִמָּממֹון א ְּתַדְּברּו ְּכָלל", אין אידיש: "דער "ַהַּבַעל ְּתִפיָּלה ָאַמר: ֲעַדִין ַאֶּתם רֹוִצ 

בעל תפילה האט געזאגט: נאך אלץ ווילט איר געלט? פון געלט זאלט איר מיט מיר 
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נישט שמועסן"; ווען איך גיי קיין יבניאל גיי איך קוקן דעם טאוול, דאס ברענגט אין 

רק מוהרא"ש האט געוואלט מיר מיר אריין א שטארקע התעוררות, זעענדיג ווי שטא

זאלן לעבן מיטן אייבערשטן, און ווי שטארק מוהרא"ש האט גענומען דעם רבינ'ס 

 ווערטער בתמימות ופשיטות אן קיין חכמות און אן קיין דריידלעך.

"ְׁשַּתִים ָׁשַאְלִּתי  ח):-(משלי ל, זקוק וואס דער חכם מכל אדם בעט דעם אייבערשטן 

ְמַנע ִמֶּמִּני ְּבֶטֶרם ָאמּות", צוויי זאכן בעט איך פון דיר אייבערשטער, וואס ֵמִאָּת, ַאל ִּת 

ר ַאל ִּתֶּתן ִלי", איך  דו זאלסט נישט צוריק האלטן פון מיר ווי לאנג איך לעב, "ֵראׁש ָועֹׁשֶ

סה וויל נישט זיין קיין עושר און נישט קיין ארימאן, "ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִּקי", געב מיר פרנ

איך זאל מיך קענען מפרנס זיין, "ֶּפן ֶאְׂשַּבע ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ה'", אבער געב מיר 

נישט קיין עשירות, ווייל אויב איך וועל האבן צופיל געלט וועל איך לייקענען אינעם 

 אייבערשטן; זעט מען וואסערע סכנה עס איז נאכצולויפן געלט.

ווייל עס עקלט מיר יעדעס מאל צו זען ווי ביי אונז אין איך שרייב דיר דאס אלעס, 

היכל הקודש זאל מען שמועסן פון עשירים און רעדן פון געלט; אנשטאט זיצן אין 

שמועסן פון דעם עושר און פון יענעם עושר דארפן מיר רעדן פונעם אייבערשטן, וואס 

ר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶ  א כט, יב):-(דברי הימים י", די גאנצע געלט און די גאנצע כבוד "ְוָהעֹׁשֶ

באלאנגט פארן אייבערשטן, "ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל", און דער אייבערשטער איז דער בעל 

הבית פון אלעס, "ּוְבָיְד ּכַֹח ּוְגבּוָרה", אין זיין האנט ליגט די כח און די שטארקייט, 

ין האנט ליגט די מעגליכקייט צו שטארקן אלעמען און "ּוְבָיְד ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכֹל", אין זי

צו גרויסן אלעמען; פון דעם דארפן מיר רעדן א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט. נאר פון 

אמונה, פון היייליגן רבי'ן וואס נאר ער קען אונז ארויס נעמען פון די דמיון פון געלט, 

"ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמֶּזה, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי  ימן כג):(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סאזוי ווי דער רבי זאגט 

 ַהַּצִּדיק", מען קען נישט געראטעוועט ווערן פון דעם נאר דורכן צדיק.

געב גוטע ווערטער פאר דיין ווייב, מאך איר פרייליך און זוך די גוטס אין איר, זיי 

אבן געלט וועסטו האבן א נישט אזוי פארמאכט; טראכט נישט אז ווען דו וועסט ה

"טֹוב ַּפת ֲחֵרָבה ְוַׁשְלָוה ָבּה,  (משלי יז, א):בעסערע שלום בית, שלמה המלך זאגט אנדערש 

ִמַּבִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב", עס איז בעסער און געשמאקער צו עסן א הארטע שטיקל ברויט 

 קיין ליבשאפט. מיט שלום און ליבשאפט, ווי צו עסן טייערע סעודות מיט מחלוקות אן

נישט גערעכט"; דאס איז וואס מוהרא"ש האט מיט אונז שטענדיג  -"זיי קלוג 

גע'חזר'ט. זוך נישט צו זיין גערעכט, זיך נישט צו אויפווייזן אז זי איז נישט גערעכט, 

יף "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו", זוך שלום און לו (תהלים לד, טו):זיי מקיים וואס דוד המלך זאגט 

 נאך שלום.
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דער צדיק לערנט אונז אז מיר זאלן ארויס גיין פון אונזער וועג צו מאכן שלום. 

אזוי ווי מיר געפונען אין די וואכעדיגע סדרה אז משה רבינו האט זיך פארשעמט און 

אראפגעלאזט, ער איז געגאנגען צו דתן און אבירם די צוויי גרויסע רשעים און 

ה  (במדבר טז, יב):מאכן שלום, אזוי ווי עס שטייט נאר כדי צו  -אפיקורסים  "ַוִּיְׁשַלח ֹמׁשֶ

ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב", ברענגט רש"י אראפ וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 "ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ִמָּכאן ֶׁשֵאין ַמְחִזיִקין ְּבַמְחלֹוֶקת", פון דא לערנט מען ארויס (סנהדרין קי.):

אז מען טאר נישט אנהאלטן א מחלוקת; אזוי ווי מען זעט אז משה רבינו האט זיך אראפ 

געלאזט צו די רשעים און פרובירט צו רעדן מיט זיי וויפיל עס איז געווען מעגליך, אבי 

 מען זאל זיך נישט קריגן.

אז משה רבינו האט זיך אזוי אראפגעלאזט און זיך מבזה געווען אבי עס זאל זיין 

לום איז דאך זיכער אז מיר פשוט'ע מענטשן דארפן זוכן ווי מען קען לעבן בשלום, ש

"ִיָּמֶחה ְׁשִמי ַעל  (סוכה נג:):און קל וחומר מיט די ווייב, וואס דער אייבערשטער זאגט 

ַהָּמִים", מעקט אויס מיין נאמען כדי עס זאל זין שלום צווישן מאן און ווייב, איז דאך 

 אויס מעקן די אייגענע גאוה און כבוד צו לעבן בשלום מיט די ווייב.זיכער אז מען דארף 

איך בעט דיר מיין טייערער ליבער תלמיד ..., הייב אן לעבן מיט אמונה און הער 

אויף נאכלויפן געלט; טראכט נישט א גאנצן טאג פון געלט דורכדעם וועסטו ווערן 

 ייליך מאכן דיין ווייב.פרייליך, און אז דו וועסט זיין פרייליך וועסטו פר

(סנהדרין בוי אויף דיין ווייב און מאך איר פאר א כלי; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶרֶתת ְּבִרית ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשֲעָׂשָאּה ֵּכִלי", א פרוי ווערט איינס מיטן מאן  כב:):

יב מען בויט נאר אויב ער מאכט ער פאר א כלי; ווי מוהרא"ש איז דאס מסביר, אז או

אויף די ווייב, מען מאכט איר פאר א גאנצע כלי, דעמאלט איז דא שלום בית, און 

 דעמאלט רוט די שכינה אין שטוב.

"ִאי ֶאְפַׁשר ְלִאיׁש ְּבא ִאָּׁשה, ְוִאי  (ירושלמי ברכות ט, ח):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א ְׁשִכיָנה". א מאן קען נישט זיין אן א ֶאְפָׁשר ְלִאָּׁשה ְּבא ִאיׁש, ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵניֶהן ּבְ 

דער מאן מיט זיין ווייב   -ווייב, און א פרוי קען נישט זיין אן א מאן, און ביידע פון זיי 

 קענען נישט זיין אנעם אייבערשטן. -

דאס איז וואס מוהרא"ש האט מיט אונז גע'חזר'ט פופציג יאר נאכאנאנד, און דאס 

דש חזר'ן ווייטער, אז "געלט איז גאר קיין תכלית נישט; עס איז וואס תלמידי היכל הקו

איז דא איין תכלית אויף דער וועלט, נאר צו דינען דעם אייבערשטן", און אויך חזר'ן 

 מיר ווייטער אז מען זאל נישט זוכן צו זיין גערעכט.

 א פרייליכן שבת.
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... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 מ'כאפט א קינד ביי א גניבה?וואס טוט מען ווען 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיין קליין זעקס יעריג אינגל איז אהיימגעקומען פון געשעפט, איך האב באמערקט אז ער האט גע'גנב'ט 

א נאש פון געשעפט, איך האב אים אויסגעלערנט אז מ'טאר נישט גנב'ן און מ'דארף באצאלן, מיר זענען 

 ען אין געשעפט און באצאלט און איבערגעבעטן דעם געשעפטס מאן.צוריק געגאנג

מיין שאלה איז וואס איז די ריכטיגע צוגאנג צו אזא זאך, ווי אזוי קען מען אויסלערנען א קינד ער זאל 

נישט טון מער אזעלכע זאכן? דאס קינד באקומט גענוג און נאך אינדערהיים, עס פעלט אים ב"ה גארנישט, 

 אז מ'דארף אים געבן נאך מער?מיינט דאס 

 יישר כח, מאיר

 תשובה:

 יום א' פרשת קרח, כ"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מאיר נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו ביסט מחנך דיינע קינדער זיך צו פירן בדרכי התורה והמצוות. 

פלעגט זאגן: "ביי מיר איז חשוב מחנך צו זיין מיינע קינדער אזוי  דער הייליגער ר' נתן

ווי תיקון חצות"; ר' נתן זכרונו לברכה האט געוואלט גיין שלאפן פרי צו קענען 

אויפשטיין זאגן תיקון חצות, אבער אזוי ווי ער האט געהאט א שטוב מיט קינדער, 

אס דעמאלט פלעגט ער זיי מחנך פלעגט ער ווארטן זיי זאלן אהיים קומען פון חדר, וו

זיין צו מאכן ברכות, ליינען קריאת שמע און אנגרייטן נעגל וואסער, און דאס האט אים 

געשטערט פון גיין שלאפן פרי, האט ער געזאגט אז דאס איז ביי אים אזוי חשוב פונקט 

 ווי די עבודה פון זאגן חצות.

אנגען מיט דיין קינד צום געשעפט דו האסט זייער גוט געטון אז דו ביסט צוריק געג

מאן, אזוי האסטו אים אויסגעלערנט אז -און אים געהייסן איבער בעטן דעם געשעפטס

מען טאר נישט גנב'נען; דאס איז דער וועג ווי אזוי מען איז מחנך קינדער, איין מאל 

 און נאכאמאל און נאכמאמאל, ביז עס גייט אריין אין זייערע הערצער.
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אפט א קינד גנב'נען דארף מען אים מחנך זיין ער זאל וויסן אז מען טאר ווען מען כ

נישט גנב'נען; ווען מען מוסר'ט דעם קינד טאר מען אים נישט פארשעמען, נאר מען 

טאטע מאמע מיטן קינד. מען נעמט אים אריין אין א פריוואטע  -דארף דאס טון פריוואט 

אויב מען מוסר'ט אים ברבים צווישן די צימער און דארט רעדט מען מיט אים, אבער 

געשוויסטער קען ער ווערן פארשעמט, דעמאלט טוט מען גארנישט אויף וכו', מען 

 מאכט נאר מער קאליע.

עלטערן דארפן פארגיסן טייכן טרערן צום אייבערשטן אויף ערליכע קינדער; הער 

אמאל געפרעגט ווי אזוי א ווארט פון הייליגן חתם סופר זכותו יגן עלינו, מען האט אים 

ער האט זוכה געווען צו אזעלכע גוטע קינדער, האט דער הייליגער חתם סופר זי"ע 

געענטפערט: "יעדע נאכט בשעת איך האב געזאגט תיקון חצות האב איך אנגעפילט א 

כוס מיט טרערן, אזוי האב איך געבעטן פאר גוטע קינדער"; דאס איז די וועג ווי אזוי 

 ה צו ערליכע דורות.מען איז זוכ

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען מחנך זיין אונזערע קינדער על דרך 

 התורה והמצוות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך מאכן זיכער זיך צו האלטן צו מיינע קבלות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ע קבלה, ווי למשל צו לערנען משניות יעדן טאג, איך האב אסאך מאל אז איך נעם זיך אונטער א גוט

צו היטן די אויגן אדער די מחשבה, און דאס גלייכן פארשידענע גוטע קבלות. למעשה ווען עס גייט אבער 

 אריבער א שטיק צייט ווער איך שוואך אין דעם, איך קען זיך נישט האלטן ווייטער צו די קבלה.

 זיך האלטן שטארק מיט א גוטע קבלה, און נישט צוריק פאלן?ווי אזוי קען איך מאכן אז איך זאל 

 א גרויסן יישר כח, אהרן

 תשובה:

יום ד' פרשת קרח, א' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד אהרן נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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(ליקוטי גער רבי זאגט דער רבי פארענטפערט די קשיא וואס דו פרעגסט; דער היילי

ִהְתַרֲחקּות ְּתִחַּלת "ְּכֶׁשּנֹוֵפל ָאָדם ִמַּמְדֵרָגתֹו ֵיַדע ֶׁשִּמן ַהָּׁשַמִים הּוא, ִּכי  מוהר"ן, חלק א', סימן רסא):

ִהְתָקְרבּות, ַעל ֵּכן ָנַפל ֶׁשִּיְתעֹוֵרר יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך", ווען א מענטש פאלט 

אראפ אין עבודת השם, ער פאלט צוריק צו זיינע פריערדיגע מעשים זאל ער וויסן אז 

פון דאסניי מיט א  פון הימל האט מען אים אוועק געשטופט, כדי ער זאל אנהייבן

פרישקייט דינען דעם אייבערשטן, "ַוֲעָצתֹו ֶׁשַּיְתִחיל ֵמָחָדׁש ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּכִאּלּו לא 

ִהְתִחיל ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעֹוָלם", די עצה פאר אים איז ער זאל מאכן א פרישע קבלה, ער זאל 

אך קיינמאל נישט פרובירט פון פריש אנהייבן דינען דעם אייבערשטן כאילו ער האט נ

פארדעם, נאר דאס איז די ערשטע מאל וואס ער הייבט אן דינען דעם אייבערשטן. "ְוֶזה 

ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה', ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש", ווייל דאס איז א 

ייען, מען זאל אנהייבן פון וויכטיגער כלל אין עבודת השם, אז מען זאל זיך אלץ באנ

פריש דינען דעם אייבערשטן; א מענטש טאר נישט קוקן אויף גארנישט, ער זאל אנגיין 

 אפילו ער האלט אין איין צוריק פאלן, אזוי וועט ער מצליח זיין.

איך בעט דיר, זיי נישט צעבראכן פון דעם וואס דו זעסט אז עס גייט אריבער אסאך 

(ליקוטי זיך און דו קומסט נישט אן וכו' וכו', ווייל דער רבי זאגט צייט און דו מוטשעסט 

"ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֲאַזי ַהֶּדֶרך ֶׁשַּמְרִאין לֹו ִהְתַרֲחקּות,  מוהר"ן, חלק ב', סימן מח):

ל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", אזוי ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ִמְלַמְעָלה ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו ְּכלָ 

גייט עס ווען מען וויל ווערן אן ערליכער איד, מען שפירט ווי קיינער דארף דיך נישט, 

מען האט שטארקע ראיות אז מען דערווייטערט אים; אבער דער רבי זאגט: "ּוֶבֱאֶמת 

א וועג ווי אזוי מען וויל ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות הּוא ַרק ֻּכּלֹו ִהְתָקְרבּות", דאס איז נאר 

דערנענטערן דעם מענטש צום אייבערשטן, און אויב דער מענטש איז שטארק ביי זיך 

און ער דערהאלט זיך, דאן וועט ער אלעס אריבער גיין און ער וועט זוכה זיין צו אלע 

 מדריגות וואס עס איז נאר פארהאנען.

ער ליב, צו זען ווי א איד דאס איז דיין שיינקייט און דאס האט דער אייבערשט

וואס עס קאכט אין אים אלע שמוץ און נארישקייטן, דאך דערהאלט ער זיך און ער 

"רבונו של קומט נאכאמאל צוריק, ער בעט דעם אייבערשטן און ער וויינט זיך אויס: 

דאס קען אפילו  עולם איך וויל זיין אן ערליכער איד, האב אויף מיר רחמנות וכו' וכו'";

 לאך נישט באווייזן.א מ

ווען דו שטייסט אויף אינדערפרי זאלסטו מאכן יעדן טאג א פרישע קבלה; זאג 

פארן אייבערשטן: "היינט גיי איך אפלאזן אלע נארישקייטן, היינט הייב איך אן דיר צו 
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דינען, היינט גיי איך זיין אן ערליכער איד"; קוק נישט אויף דעם וואס דער יצר הרע 

 אראפ און געב נישט אויף ווען דו זעסט אז דיינע קבלות האלטן נישט אן.ווארפט דיר 

"ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה,  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כה):דער הייליגער רבי זאגט 

ען ֶׁשִּפְתאֹם ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשָּנְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה'", אין דעם זענען זיך די ערליכע אידן טועה, וו

זיי זען ווי זיי פרובירן צו זיין גוט און ערליך, און פלוצלינג פאלט מען אראפ אין א 

"ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה  –ירידה, עס דאכט זיך זיי אז זיי זענען אראפגעפאלן, זאגט דער רבי 

ְרִרין ּוִמְתַּגְּבִרין ְנִפיָלה ְּכָלל, ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ְוָאז ִמְתעֹו

ַעל  ֵמָחָדׁש ַהְּקִליּפֹות, ֶׁשֵהם ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל,

ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש", אז באמת איז דאס נישט קיין נפילה, דאס איז נאר 

וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אינעם מענטש ווען ער איז מצליח און ער קען א דמיון 

שוין גיין ווייטער אין די קדושה, דעמאלט מאכט ער אז דער מענטש זאל האבן חלישות 

הדעת, ספיקות און מניעות וכו', אבער מען טאר נישט קוקן אויף דעם נאר ווייטער דינען 

 דעם אייבערשטן.

 זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים. דער אייבערשטער

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס מיינט דער "נקודת החבר"?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין ב"ה מקורב געווארן צו ברסלב, איך וויל זיין א ברסלב'ער חסיד, מיין שאלה איז וואס דאס 

אין תורה ל"ד, דער רב וואס האט מיר מקרב געווען צו  מיינט דער "נקודת החבר" פון וואס דער רבי רעדט

 ברסלב, איז ער מיין "נקודת החבר"? אדער איז ער מיין רבי און איך דארף זיך מבטל זיין צו אים?

 איך האף איר וועט מיר דאס קענען אויסקלארן, יישר כח

 אריאל

 תשובה:

נת תשע"ח לפרט יום ד' פרשת קרח, א' דראש חודש תמוז, ש -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד אריאל נרו יאיר 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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"ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ִמֶּכם ִּכּתֹות ִּכּתֹות",  (חיי מוהר"ן, סימן שיט):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

איך וועל מאכן פון ענק כיתות כיתות; אלע אנשי שלומינו זענען טייערע אידן, כולם 

(לקוטי מוהר"ן, חלק א', רף נאר געדענקען וואס דער רבי זאגט אהבים כולם ברורים. מען דא

עס זענען דא מנהיגים וואס קענען זיך אליינס נישט פירן, ווי אזו קענען זיי פירן  סימן סא):

(שיחות הר"ן, סימן אנדערע מענטשן? אויך דארף מען געדענקען וואס דער רבי האט געזאגט 

ּלֹא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְּמאֹד", דאס זאלט "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֶׁש  נא):

איר מקבל זיין פון מיר: די וועלט נארט אייך, לאזט אייך נישט נארן; א מענטש דארף 

 זייער אכטונג געבן ער זאל זיך נישט אפנארן.

דערפאר דארף א מענטש אויפזוכן ביי אנשי שלומינו איינער וואס קען אים מחזק 

זיין צו פאלגן דעם רבינ'ס עצות בתמימות ובפשיטות; סיי די עצה פון התבודדות און 

ווייל נאר דאס  (עיין שיחות הר"ן, סימן עו),סיי די עצה פון לערנען אויפן 'סדר דרך הלימוד' 

בלייבט איבער פונעם מענטש; 'אט איז מען א קינד, אט איז מען א בחור, אט איז מען 

אט פירט מען שוין צום אייביגן ארט', אינעם אייביגן ארט נעמט מען א אינגערמאן, און 

נישט מיט קיין געלט, דארט נעמט מען מיט נאר תורה תפילה ומעשים טובים אזוי ווי 

"ֵאין ְמַלִּוין לֹו ָלָאָדם א ֶכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ֲאָבִנים  (אבות ו, ט):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ִלּיֹות, ֶאָּלא תֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלַבד".טֹובֹות ּוַמְרּגָ 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק התחזקות קען מען נעמען פון יעדן איינעם; דער רבי האט געזאגט 

"ָׁשַמְענּו ִמַּצִּדיק ֲאִמִּתי ֶׁשָאַמר, ֶׁשִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, 'ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה' ְּבֵעת  ב', סימן מח):

"ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמ", ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדתֹו  .ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּבְתִחָּלתֹו

ִיְתָּבַרך. ִּכי ַּגם ָעָליו ָעַבר ָּכל ַהַּנ"ל, ְוא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְּזקּות ִמּׁשּום ָאָדם", ער האט 

צדיק אז אויב וואלט ער געהאט איינעם וואס זאל אים זאגן: געהערט פון א אמת'ן 

וואלט ער זוכה געווען צו טון אסאך מער  -"ברודער שטארק דיר און דערהאלט זיך" 

אין עבודת השם; ווייל אויף אים איז אויך אריבער שווערע ביטערע נסיונות, ער האט 

קיינער האט אים נישט געגעבן אויך געשפירט ביי זיך ווי קיינער דארף אים נישט, אבער 

קיין שום חיזוק ווערטער; דאס מיינט נקודת החבר, מען איז זיך מחזק איינער מיטן 

 צווייטן, אבער זיך מבטל זיין דארף מען נאר צום אייבערשטן און צו די הייליגע תורה.

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט אפנארן און מען זאל 

אכלויפן א מענטש וואס קען זיך אליינס נישט העלפן; מוהרא"ש שרייבט אין נישט נ

וואס איז דער סימן פון אן אמת'ער מנהיג אדער א פאלשער מנהיג:  (אות טו)זיין צוואה 

"ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן אֹויּב ֵאייֶנער ִאיז ַא ַפאְלֶׁשער ַמְנִהיג? ֶדער ִסיָמן ֶדעְרצּו ָזאְגט ֶדער 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט צּו ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ַדאן ַפאְלט  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן עב)ִּבי ֶר 
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אֹויף ִאים ַארֹויף ַא ִׁשְפלּות, ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֶעְרְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ַהאְלט 

ְטן. אֹויּב ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֵגייט צּו ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶמען ִזי ִניְׁשט ְגֶרעֶסער פּון ַא ְצֵוויי

ַּבאקּוְמט ָדאְרט ַא ַגֲאָוה אּון ֶמען ַהאְלט ִזי ְגֶרעֶסער פּון ַא ְצֵווייְטן, ַאז ָנאר ֶער ֵווייְסט 

ַּביי ַא ַפאְלְׁשן  ֶדעם ֱאֶמת אּון ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ֶדעם ֱאֶמת, ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז

 ַמְנִהיג אּון ֶמען ַדאְרף ַאְנְטלֹויְפן פּון ָדאְרט. פּון ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ַּבאקּוְמט ֶמען ִׁשְפלּות.

ָנא ַא ִסיָמן ִאיז ָדא, ַאז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ִאיז ְמעֹוֵרר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן צּו ֶלעְרֶנען ִדי 

אְלֶׁשער ַמְנִהיג ֶוועט ֶרעְדן פּון ַאֶלעס אֹויֶסער פּון ּתֹוָרה. ֶדעִריֶּבער ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון ַא פַ 

ֶווען ִאיר ֵגייט צּו ַא ֶמעְנְטׁש אּון ִאיר ֶזעט ַאז דּוְר ֶיעֶנעם ַּבאקּוְמט ִאיר ַא ֵחֶׁשק צּו ֶלעְרֶנען 

 יי ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק", עיין שם.ְפַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ִאיר ֶזעְנט ּבֵ 

אז דו טרעפסט איינער וואס איז דיר מחזק אויף התבודדות און אויף לימוד התורה 

זאלסטו אים נישט אפלאזן, נאר געב אכטונג מען זאל דיר נישט אפנארן, דאן וועט דיר 

 גוט זיין אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

 לסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זא

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טו איך אז מיין ווייב קען נישט אננעמען א קאמפלימענט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם דארף איך זיך באדאנקען אויף אייערע דרשות, דאס האט מיר ממש געטוישט מיין לעבן, איך 

ק אנדערש אויף מיין ווייב און קינדער און אויף אנדערע מענטשן, און אזוי רעד מער צום אייבערשטן, איך קו

 ווייטער האט מיר דאס גאר אסאך געהאלפן ברוך ה'.

איר זאגט אסאך ביי די דרשות אז מ'זאל געבן גוטע ווערטער פאר די ווייב, וואס קען איך אבער טון 

ישט אז ס'איז אמת'דיג, זי פילט נישט קיין ליבשאפט אין אז מיין ווייב נעמט עס נישט אן, זי זאגט אז זי פילט נ

 דעם.

אויך ביי אנדערע זאכן אינדערהיים האט זי נישט קיין געפיל, זי טוט מיר א גאנצע טובה וכו', עס 

אינטערעסירט איר נישט צו שטארק וכו', און דאס מאכט מיר זייער שווער, איך דארף ארויסגיין ארבעטן 

 ען מ'ווערט נישט זאט אינדערהיים, האט מען פילפאכיג מער נסיונות אויפ'ן גאס.אויפ'ן גאס, און וו

איך האב שוין אזויפיל מתפלל געווען אויף דעם, איך זע אבער נאכנישט קיין שינוי לטובה, איך ווער 

טיקל זייער צעבראכן און מיואש פון דעם. איך בין שוין געווען ביי אסאך מענטשן נאך הילף, אפשר אויף א ש
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צייט איז עס בעסער געווארן, אבער נאכדעם איז עס צוריק געפאלן, אפשר וועט דער ראש ישיבה שליט"א 

 מיר קענען געבן אן עצה און חיזוק אויף דעם.

 שמואל

 תשובה:

יום ה' פרשת קרח, ב' דראש חודש תמוז, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד שמואל נרו יאיר

 לטן דיין בריוו.איך האב ערהא

איך פריי מיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' ומחזק מיטן הייליגן רבינ'ס 

ווערטער; אז מען נעמט אן דעם רבינ'ס עצות עפענט זיך אויף פארן מענטש א נייע 

וועלט, מען הייבט אן לעבן נאך בזה העולם א לעבן פון 'גן עדן', מען שפירט ווי דער 

 א.אייבערשטער איז ד

דער הייליגער רבי וועקט אויף דעם מענטש פון שלאף; ווען מען קומט צום רבי'ן 

"ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו", דער איד וועקט זיך אויף  (בראשית כח, טז):ווערט מקוים דעם פסוק 

פון זיין שלאף, "ַוּיֹאֶמר", און ער זאגט "ָאֵכן", עס איז אמת "ֵיׁש ה'", דער אייבערשטער 

יז דא, "ַּבָּמקֹום ַהֶּזה", אויף דעם ארט, "ְוָאנִֹכי א ָיָדְעִּתי", און איך האב נישט א

געוואוסט; פאר מען הערט פון רבי'ן ווייסט מען נישט אז דער אייבערשטער געפינט 

 זיך מיט מיר, ביי מיר און נעבן מיר, עס איז אזוי ווי מען שלאפט א טיפער שלאף.

אז ער האט געדארפט  עיין ספר פרנסה טובה שיחות והתחזקות, סימן מא)(א איד האט דערציילט 

אמאל א טובה פון מוהרא"ש, איז ער געגאנגען צו די תלמוד תורה וואו מוהרא"ש איז 

געווען איינגעשטעלט, מוהרא"ש איז דעמאלט געווען א מלמד, און ער איז אנגעקומען 

חומש פרשת ויצא, מען האט ווען מוהרא"ש האט געהאלטן אינמיטן פארלערנען 

"ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו", איז דער איד געבליבן   (בראשית כח, טז):געהאלטן ביי דעם פסוק 

שטיין אינדרויסן פון כתה, ער האט אריין געקוקט און זיך צוגעהערט ווי אזוי מוהרא"ש 

אט זיך אויפגעוועקט, לערנט פאר דעם פסוק פאר די קינדער: "ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב", יעקב ה

"ִמְּׁשָנתֹו", פון זיין שלאף, "ַוּיֹאֶמר", און ער האט געזאגט "ָאֵכן", עס איז אמת, "ֵיׁש ה'", 

 -און מוהרא"ש האט געוויזן מיט די פינגער אויף די כתה  -דער אייבערשטער איז דא 

"ש האט געוויזן אויף זיך און מוהרא -"ַּבָּמקֹום ַהֶּזה", אויף דעם ארט, "ְוָאנִֹכי", און איך 

"א ָיָדְעִּתי", האב נישט געוואוסט. מוהרא"ש האט דאס איבער גע'חזר'ט עטליכע  -

מאל; האט דער איד דערציילט אז ער האט ממש געשפירט ווי ער געפינט זיך אין 'גן 
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עדן', ער האט געהאט אזא התעוררות פון דעם, ער האט געשפירט ווי דער פסוק מיינט 

יין, ווי ער וועקט זיך אויף און טראכט צו זיך: 'איך האב נישט געכאפט אז דער אים אל

 אייבערשטער איז דא, נעבן מיר, איך קען דאך רעדן צו אים'.

בנוגע געבן גוטע ווערטער פאר די ווייב; קודם כל נישט איך זאג אז מען דארף 

האט אונז זייער  געבן גוטע ווערטער אין שטוב, נאר דער רבי זאגט דאס. דער רבי

ווייל זיי  (עיין שיחות הר"ן, סימן רסד),אנגעזאגט מיר זאלן מכבד זיין און האלטן טייער די ווייב 

ליידן פון די קינדער זייער אסאך צער און עגמת נפש. צער העיבור, והלידה, והגידול 

ע עשירות קומט בזכות אז די גאנצ (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סט)וכו' וכו'; נאך זאגט דער רבי 

וואס מען איז מכבד די ווייב; און בכלל איז שלום בית געווען א יסוד היסודות ביים 

 רבי'ן.

עס זענען דא מענטשן וואס ווייסן נישט ווי אזוי מען נעמט ליבשאפט; צום 

ביישפיל ווען מען געבט זיי א גוט ווארט ווארפן זיי דאס אוועק וכו' וכו', ווער רעדט 

דאס קענען זיי זיכער נישט. דאס קומט על פי רוב ווייל  -ון געבן גוטע ווערטער נאך פ

זיי האב דאס נישט באקומען אין די יונגע יארן, מען האט זיי נישט געגעבן גוטע 

ווערטער וכו'; דאס מאכט זיך אמאל ביי די פרוי און מאל ביי דעם מאן, און פון דעם 

 ווערט א שלום בית פראבלעם.

נשטאט ווערן בכעס אויפן צווייטן, אז יענער וויל נישט נעמען קיין אבער א

ליבשאפט און זיכער נישט געבן וכו', דארף מען דאס אנקוקן מיט א רחמנות'דיגע בליק, 

אז זיי האבן דאס נישט באקומען פון קינדווייז אן; זיי זענען אריבער שווערע קינדער 

 ע ווערטער און זיכער נישט געבן.יארן, דעריבער קענען זיי נישט נעמען גוט

"ֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶרֶתת ְּבִרית  (סנהדרין כב:):וואס איז די עצה? חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשֲעָׂשָאּה ֵּכִלי"; מוהרא"ש זכרונו לברכה איז דאס זייער שיין מסביר, אז א פרוי 

ר א כלי, ער בויט איר אויף, ווערט איינס מיט איר מאן נאר אויב דער מאן מאכט איר פא

ער דערהייבט איר און ער שטארקט איר, דעמאלט ווערט זי איינס מיט איר מאן. אבער 

אויב דער מאן האט נישט קיין שכל, ער דערנידערט איר און ער צעברעכט איר ביז זי 

עט ווערט א שברי כלי, דעמאלט וועט קיינמאל נישט זיין צווישן זיי קיין שלום בית, זי וו

 קיינמאל נישט ווערן איינס מיט איר מאן.

זייער אסאך מאל האט מען חתונה מיט א פרוי א שברי כלי; אלס מיידל האט מען 

איר אלץ נאר צעבראכן און אראפגעקלאפט, און דאס קלאפט אויס שפעטער ווען מען 

האט חתונה, דעריבער דארף דער מאן מאכן פון די 'שברי כלי' א 'כלי'; כסדר איר 

אויסרימען און אויסלויבן. אודאי וועט זי זיך ווייטער אראפ קלאפן: "איך בין נישט 
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גוט"; "איך בין נישט קיין ווייב"; "איך האב רחמנות אויף דיר אז דו האסט חתונה 

געהאט מיט מיר"; "מיינע געשוויסטער זענען אלע מער געלונגען ווי מיר", וכדומה 

נישט דערשרעקן, נאר מען דארף ווייטער רעדן שיין לזה; מיט דעם אלעם טאר מען זיך 

און האלטן אין איין חזר'ן: "ביי מיר ביסטו זייער גוט"; "ביי מיר ביסטו מיין קרוין"; 

 "ביי מיר ביסטו דאס חשוב'סטע"; ביז מען מאכט איר פאר א גאנצע כלי.

די ווייב מען טאר נישט ווערן באליידיגט וכו' ווען מען געבט ליבשאפט וכו' און 

ווארפט עס צוריק, און זיכער נישט טראכטן אז זי דארף נישט וכו'; עס איז איר פשוט 

שווער דאס צו נעמען, זי ווייסט נישט ווי אזוי מען עסט א קאמפלימענט. פרוביר צו גיין 

שטייטערהייט, האב סבלנות צו איר, דורכדעם וועסטו אנקומען גאר ווייט, אזוי ווי דער 

ַּתְחּבּוָלה, ְלִמי ֶׁשֵאין לֹו ַתְחֻּבָּלה", געדולד איז די וועג  -לויטעט: "ַהֵּסֶבל מאמר החכם 

 פאר ווער עס האט נישט קיין וועג; מיט סבלנות קומט מען אן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
אר קידוש? זיך מעג מען לערנען פאר'חלומ'ט? נוצן גרעיפ דזשוס פ

 צוריקהאלטן פון ברכת המזון?

 תשובה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים און בריוון וואס זענען מיר זיך זייער מחיה.

איך האב געוואלט פרעגן עטליכע זאכן. איינס אז איך האב געזען אז דער של"ה הקדוש שרייבט 

ת אות קע''ז) אז ס'איז דא א גרויסער ענין צו זאגן די ווערטער פון תורה אפילו (בתורה אור במסכת שבועו

מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט, ער לייגט אבער צו אז מ'דארף אבער יא האלטן קאפ און אינזין האבן אז 

יעצט, איז מ'לערנט יעצט תורה, ווייל אויב מ'איז אינגאנצן פאר'חלומ'ט און מ'כאפט אפילו נישט אז מ'לערנט 

עס גארנישט ווערד. מיין שאלה איז אז ווען איך זאג תורה איז יא דא אמאל וואס איך ווער אינגאנצן 

פאר'חלומ'ט, איז דאס עפעס ווערד? איך פארשטיי אז ס'איז זיכער בעסער ווי צו פארברענגען די צייט, די 

 ע מצוה.שאלה איז אבער אויב מ'זאל אנשטאט דעם ענדערש טון עפעס אן אנדער

צווייטנס, דער רבי שרייבט אין ספר המדות ,"מי שאינו יכול ללמוד מחמת מניעות יפרוש ממשקה 

המשכר", אויך געדענק איך אז דער רבי האט נישט געהאלטן פון טרונקען וויין נאר צו קידוש און הבדלה, 

י קידוש און הבדלה נוצן נאר גרעיפ איז מיין שאלה אויב היינט אז ס'איז שוין דא גרעיפ דזשוס זאל מען אויך בי

 דזשוס, אדער זאל מען דעמאלט יא דוקא נוצן וויין?
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דריטנס, ס'שטייט אין שלחן ערוך אז היינטיגע צייטן דאווענט מען נישט קיין תפלת נדבה, ווייל מען 

אווענען ווען האט נישט אינזין. איז מיין שאלה צי דאס מיינט אז מ'דארף פרובירן זיך ארויסצודרייען פון ד

מ'קען, ווייל מ'וועט דאך נישט אינזין האבן. דאס קען אויסקומען ביים בענטשן ברכת המזון, אויב מ'זאל 

ענדערש זיך נישט וואשן צו ברויט ביי פת שחרית, און אזוי וועט מען נישט דארפן בענטשן, און אויך לגבי 

צא צו זיין מיט עפעס וואס מען איז נישט מחויב מלוה מלכה און סעודת ראש חודש, צי מ'זאל פרובירן עס יו

 צו בענטשן נאכדעם.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 עקיבא

 תשובה:

 ערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד עקיבא נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ון הייליגן רבי'ן און לייג אוועק אלע זע צו לערנען אויפן "סדר דרך הלימוד" פ

דיינע ספיקות און קשיות; אז מען פאלגט דעם רבי'ן און מען לערנט אויפן סדר דרך 

דאן איז מען זוכה צו גאר שיינע  (עיין שיחות הר"ן, סימן עו)הלימוד וואס ער האט אונז געגעבן 

לערנען זייער אסאך,  זאכן. מען הייבט אן פארשטיין דאס לערנען און מען קומט אן צו

 אויך איז מען זוכה צו באקומען ישוב הדעת.

בנוגע טרינקן וויין; דער הייליגער רבי האט זייער מקפיד געווען אז מען זאל נישט 

טרינקען קיין משקה המשכר, בלויז פאר קידוש און הבדלה מעג מען. דער רבי זאגט 

ִחיק ִמִּׁשְכרּות, ּוְלַדְקֵּדק ֶׁשּלא ִלְׁשּתֹות יֹוֵתר ִמיָכְלּתֹו, "ָצִריך ְלַהְר (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כו): 

ְּכֵדי ֶׁשא ָיבֹוא ִליֵדי ִׁשְכרּות; ווייל אז מען טרינקט זיך אן און מען ווערט שיכור זאגט 

 דער רבי: "יּוַכל ָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות ְוכּו' ַחס ְוָׁשלֹום", קען מען צוקומען צו שלעכטס.

פר המדות האט דער רבי א גאנצע ערך פון די הארבקייט און עקלדיגקייט אין ס

"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ִמי ֶׁשֵאינֹו (אות שכרות, סימן ד): פון א שיכור; דער רבי זאגט דארט 

(שם,  ִמְׁשַּתֵּכר", דער אייבערשטער האט ליב ווער עס טרינקט נישט; נאך זאגט דער רבי

י ֶאְפַׁשר ְלִׁשְכרּות ֶׁשא ָיִביא ְלֵאיֶזה ַּתָקָלה", עס איז נישט מעגליך עס זאל נישט "ִא  סימן ג):

ארויס קומען שלעכטס ווען מען שיכור'ט זיך אן; דערפאר זאלסטו זייער אכטונג געבן 

 נישט צו טרינקען א גאנץ יאר קיין משקה המשכר.

ער מקפיד צו עסן פת שחרית בנוגע עסן פת שחרית וכו'; אנשי שלומינו זענען זיי

 -"ְסֻגָּלה ְלַכַעס  (ספר המידות, אות כעס, סימן יז):גלייך נאכן דאווענען, אזוי ווי דער רבי זאגט 
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ֶׁשּיֹאַכל ַּפת ַׁשֲחִרית", פת שחרית איז מסוגל מען זאל נישט קומען צו כעס; נאך זאגט 

ַּפת ַׁשֲחִרית ַּתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוזֹוֶכה ְיֵדי -"ַעל (ספר המידות, אות לימוד, סימן מח):דער רבי 

ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד", פת שחרית איז מסוגל מען זאל קענען לערנען, געדענקען דאס לערנען 

 און אויך צו האבן הצלחה מיטן פארלערנען פאר תלמידים.

ות, אן ביי אנשי שלומינו איז מען מקיים יעדעס ווארט פון רבי'ן בתמימות ופשיט

קיין חכמות; אזוי אויך איז מען מקפיד אויף יעדן סעיף אין שלחן ערוך. מען וואשט זיך 

"ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר ָאָדם  (שלחן ערוך אורח חיים, סימן ש):צו מלוה מלכה, אזוי ווי דער מחבר פסק'נט 

א ִלְכַזִית", אזוי אויך ֻׁשְלָחנֹו ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְּכֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ַהַׁשָּבת, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָצִריך ֶאּלָ 

 (שם, סימן תיט):אום ראש חודש וואשט מען זיך צו א סעודה, אזוי ווי דער מחבר פסק'נט 

"ִמְצָוה ְלַהְרּבֹות ִּבְסֻעַּדת רֹאׁש חֹוֶדׁש"; מען בענטשט אין א סידור דיקא, כדי מען זאל 

יז א סגולה נישט אויסלאזן קיין ווערטער, און מוהרא"ש זאגט אז בענטשן אין א סידור א

 פאר עשירות.

לייג אוועק אלע דיינע חכמות, מען האט גארנישט פון חכמות נאר קאפ ווייטאג, 

(ליקוטי מוהר"ן, און פאר אידישקייט קומט דאס בכלל נישט צוניץ; קוק וואס דער רבי זאגט 

ת, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות", דאס "ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵלך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּו חלק ב', סימן יב):

עיקר אידישקייט איז ווען א מענטש פירט זיך ווי א פשוט'ער איד, מיט תמימות און 

"ָהָיה אֹוֵהב  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קד): פשיטות. און ר' נתן שרייבט מורא'דיגע ווערטער

ב געהאט די פשוט'ע עבודות, ְמאֹד ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהְּפׁשּוטֹות", דער רבי האט זייער לי

"ֶׁשל ְסָתם ְּבֵני ָאָדם ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים ַהְּכֵׁשִרים", פון פשוט'ע ערליכע אידן. "ְוָהָיה 

אֹוֵהב ְמאֹד ִמי ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ַהְרֵּבה ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ְּבתֹוך ַהִּסּדּוִרים ַהְּגדֹוִלים ְּכֶדֶרך ַהֲהמֹון 

ִרים", און דער רבי האט זייער ליב געהאט די וואס זאגן אלע תחינות און בקשות ַעם ַהְּכֵׁש 

וואס זענען געדרוקט אין די גרויסע סידורים, אזוי ווי די פשוט'ע מענטשן פירן זיך. 

אונז "ְוָהָיה ַמְזִהיר ּומֹוִכיַח אֹוָתנּו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְלַזֵּמר ְזִמירֹות ְּבַׁשָּבת", דער רבי פלעגט 

זייער אנזאגן און אנווארענען אז מיר זאלן זינגען זמירות אום שבת, "ְוָהָיה ַמְקִּפיד ְוכֹוֵעס 

ְמאֹד ַעל ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְּבֵעיָניו ְוֵאינֹו ִמְתַאֵּמץ ְלַזֵּמר ְזִמירֹות ְּבַׁשָּבת ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת אֹו ְׁשָאר 

גט זייער מקפיד זיין אויף די מענטשן וואס האלטן ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות", און דער רבי פלע

זיך פאר חכמים און זינגען נישט קיין זמירות שבת ביי די סעודות און מוצאי שבת ביי 

מלוה מלכה, און אנדערע פשוט'ע עבודות. "ִּכי ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות 

דער עיקר אידישקייט איז זיך פירן פשוט אן קיין חכמות  ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות", ווייל

 ווי א פשוט'ער איד. -
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שרייבט ווייטער ר' נתן: "ְוַגם הּוא ְּבַעְצמֹו קֶֹדם ֶׁשִהִּגיַע לֹו ַהחֹוַלַאת ַהָּכֵבד ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 

ָּבת ְוַׁשָּבת ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת", ַעל ָידֹו, קֶֹדם ָלֶזה, ָּכל ָיָמיו ָהָיה ְמַזֵּמר ְזִמירֹות ַהְרֵּבה ְּבָכל ַׁש 

דער רבי פלעגט זינגען זיין גאנץ לעבן זייער אסאך זמירות יעדן שבת און יעדן מוצאי 

 שבת.

"הֹוֵל ַּבּתֹם ֵיֶל ֶבַטח", ווער עס גייט בתמימות,  (משלי י, ט):דער חכם מכל אדם זאגט 

 דער גייט אויף א זיכערע וועג.

 ל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זא

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך בין זייער דעפרעסט, און איך שטיי אויף שפעט, האט איר אן עצה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ר איך בין א בחור, און איך מוטשע זיך זייער מיט'ן אויפשטיין צופרי אין צייט, און דאס שטערט מיר זייע

שטארק אין לעבן, אויך לייד איך שטארק אויף דעפרעסיע, און ס'קען זיין אז די צוויי פראבלעמען זענען 

 פארבינדען איינס מיט'ן אנדערן.

איך האב שוין געמאכט אסאך תפלות אויף דעם, און איך וועל ווייטער מאכן, איך האב אבער אסאך 

שאטן נאך די חתונה, און איך וועל זיך מוזן גט'ן צוליב פחדים פון דעם, איך האב מורא אז דאס וועט מיר 

 דעם חס ושלום.

איך ווייס דער ראש ישיבה האלט נישט פון טערעפי, דעריבער וויל איך וויסן אויב דער ראש ישיבה 

 האט פאר מיר אן אנדערע עצה.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 נת תשע"ח לפרט קטןערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, ש -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד):דער הייליגער רבי זאגט 

ַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם ָּתִמיד, ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹחֹו, ְוָכל ַהחֹולַ 

ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה", עס איז א גרויסע מצוה צו זיין שטענדיג פרייליך, און  -

זיך שטארקן מיט אלע כחות נישט צו זיין דעפרעסט. ווייל אלע מחלות און אלע קרענק 
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י זאגט דארט ווייטער: קומען ווייל מען איז דעפרעסט און נישט פרייליך. און דער רב

"ַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֹות ְוַהֳחָלִאים ָרִעים ָּבִאים ַרק ַמֲחַמת ִחָּסרֹון 

ַהִּׂשְמָחה", אפילו די דאקטורים זאגן אז אלע מחלות קומען פון דיפרעסיע און פון זיין 

 נישט פרייליך.

ייליך; דאנק דעם אייבערשטן דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיר און זיי פר

 אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט דיר און וועט נאך טון מיט דיר.

עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד מיטן נאמען ר' אהרן קובליטשער זכרונו לברכה, 

ער איז געווען זייער א פרייליכער איד און איז שטענדיג ארום געגאנגען מיט א שמייכל, 

וען א עני ואביון, אז עס איז ממש נישט געווען וואס אריין צו נעמען אפילו ער איז געו

אין מויל ביי אים אין שטוב. זיין ווייב פלעגט אים כסדר פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו 

פרייליך, מיר האבן דאך גארנישט?!" פלעגט ער איר שטענדיג ענטפערן: "דו גלייבסט 

ך בארג אויס שמחה פון דעמאלט אויף יעצט; אז עס וועט נאך זיין גוט אמאל? נו, אי

יעצט טאקע האבן מיר גארנישט, אבער עס וועט נאך גוט זיין, און דעמאלט וועלן מיר 

האבן מיט וואס זיך צו פרייען, דערפאר בארג איך שוין אויס אביסל פון די שמחה פון 

 דעמאלט".

אויפשטיין עס איז פארהאן זייער א גוטע עצה פאר אלע וואס קענען נישט 

צייטליך; מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט דאס כסדר אין 'אשר בנחל' פאר בחורים און 

אינגעלייט וואס קענען נישט אויפשטיין צייטליך און זיי שלאפן אריין ביז טיף אין טאג 

אריין; די עצה איז "גיין שלאפן צייטליך". די עצה קאסט נישט גיין געלט און עס איז 

אז מען לייגט זיך שלאפן צייטליך שטייט מען אויף צייטליך, ווידעראום  -בדוק ומנוסה 

 אז מען איז אויף ביז שפעט אויף דער נאכט שטייט מען אויף שפעט.

געווענליך האבן בחורים זייער ליב אויף צו זיין שפעט אויף דער נאכט; מען 

רים של מה בכך. פארברענגט די צייט, מען זיצט און מען פלוישט שעות אויף שעות דב

נאכדעם גייט מען שלאפן מידערהייט אן קיין ליינען קריאת שמע און אן קיין נעגל 

וואסער, מען פאלט אריין אין בעט אן יראת שמים. דאס איז אלעס מעשה שטן, ער 

שלאפן בייטאג און אויף  -ארבעט זייער שטארק אז מען זאל האבן א פארדרייטע סדר 

ער שוין נאכדעם צוגרינד געלייגט דעם גאנצן טאג. א וואוילער זיין ביינאכט אזוי האט 

בחור מאכט זיך א סדר, ער גייט שלאפן פרי און ער ליינט קריאת שמע פאר ער לייגט 

 זיך שלאפן.

נאך אן עצה איז דא פאר דיפרעשן: "לימוד התורה"; ווען מען לערנט תורה ווערט 

ינגע זיסע וועג ווי אזוי מיר קענען זוכה מען פרייליך. דער רבי האט אונז געגעבן א גר
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, אז אפילו מען (כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)זיין צו לערנען און ענדיגן כל התורה כולה 

פארשטייט נישט וואס מען לערנט זאל מען זאגן די הייליגע ווערטער פון די תורה. 

רק. אין אנהייב וועסטו פאלג דעם רבי'ן און הייב אן לערנען משניות; זאג א פרק נאך א פ

נישט פארשטיין וואס דו לערנסט, ווייל ווען א מענטש איז דיפרעסט האט ער נישט דעם 

כח פון זיך קאנצעטרירן און פארשטיין וכו', ווער רעדט נאך ווען א מענטש איז פוגם 

בברית, ער איז אריין געפאלן אינעם נעץ פונעם יצר הרע און איז מוציא זרע לבטלה 

לצלן, דער מענטש פארלירט אינגאנצן זיין מח. מיט דעם אלעם זאלסטו זאגן די  רחמנא

ווערטער פון די תורה ביז דער אייבערשטער וועט דיר העלפן דו וועסט ארויס גיין פון 

 די הענט פון יצר הרע.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ערט מען פאר קינדער די גמרא "ננעלו שערי תפלה"?ווי אזוי ערקל

 שאלה:

 לכבוד מורי ורבי דער ראש ישיבה שליט"א,

איך רוף אייך מורי ורבי, כאטש וואס איך האב קיינמאל נישט געלערנט ביי אייך און איר קענט מיר 

בער אייער השפעה אפילו נישט, זאלט איר אבער וויסן אז איר רעדט טאקע צו די בחורים אין ניו יארק, א

קומט אן איבער די גאנצע וועלט. די דרשות, בריוון, חיזוק יומי, האט געטוישט מיין גאנצע וועלט, מיין גאנצע 

שטוב איז געווארן איין שטיק אמונה אין אייער זכות. אויסער די שלום בית, לימוד התורה, און נאך פילע עצות 

 וואס האט מיר אזויפיל געהאלפן.

מלמד, און איך האב פארגעלערנט פאר די קינדער די גמרא אין מסכת ברכות, אז פון ווען  איך בין א

דער בית המקדש איז חרוב געווארן איז פארשפארט געווארן די טויערן פון תפלה, אבער די טויערן פון טרערן 

ז ווען א איד דאווענט צום איז יא געבליבן אפן. די גמרא איז מיר זייער שווער געווען, ווי אזוי קען מען זאגן א

אייבערשטן זענען די טויערן צוגעשפארט פאר אים? אויב בעט ער נישט מיט טרערן וועלן זיינע תפלות נישט 

 אנקומען צום אייבערשטן? איך וועל אייך זייער מכיר טובה זיין אויב איר וועט מיר דאס קענען קלאר שטעלן.

ן דעם ערשטן מאל א דרשה פון אייך, איז א מתנגד פון אגב, דער אינגערמאן וואס האט מיר געוויז

ברסלב. ער האט מיר דאס געוויזן אויף צו מאכן ליצנות דערפון, און ער האט גארנישט געכאפט אז איך וועל 

 אנהויבן אויסהערן די שיעורים בקביעות, און דאס וועט מיר אזויפיל העלפן אין לעבן...

 בהוקרה ובברכה

 שלמה

 תשובה:
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 ערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -ה' יתברך  בעזרת

 לכבוד המלמד שלמה נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיין חלק אז דו האסט די זכיה צו זיין א מלמד; עס נישט דא קיין 

אידישע  גרעסערע זאך ביים אייבערשטן ווי א מלמד וואס לערנט תורה ויראת שמים מיט

 קינדער.

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

ֵאּלּו ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות", איינער וואס לערנט תורה מיט אידישע  –ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד 

מוהרא"ש זכרונו קינדער איז צוגעגליכן צו די שטערנס וואס באלייכטן די וועלט; 

לברכה איז דאס זייער שיין מסביר, אז פונקט ווי מען קען נישט ציילן די שטערנס פון 

דער וועלט, אזוי אויך קען מען נישט ציילן די זכותים פון א מלמד. א מלמד פלאנצט 

איין אין די קינדער תורה, יראת שמים און אמונה פשוטה אינעם אייבערשטן, און 

קינדער וואקסן אויף און טוען גוטע זאכן גייט אלעס אויפן חשבון שפעטער ווען די 

 פונעם מלמד.

"ְוָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר  (ברכות לב.):דאס וואס דו פרעגסט אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה", פון ווען דער בית המקדש איז חרוב 

געווארן זענען פארמאכט די טויערן פון תפילה; וויסן זאלסטו אז עס איז דא אסאך 

איינער זאגט אזוי און דער  -שיטות אין חז"ל, אין די מדרשים זענען דא כמה דרכים 

(פסחים אנדערער זאגט אזוי, אבער אויף יעדע זאך איז דא א פשט. חכמינו הקדושים זאגן 

ַּבְרֶזל ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים", אפילו א  "ֲאִפילּו ְמִחיָצה ֶׁשל פה:):

אייזערנע וואנט איז נישט מפסיק צווישן אונז אידן מיטן אייבערשטן, נאך זאגן חז"ל 

ֻתִּמים, "ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו ֶׁשֵאין ָלֶהם א ֶמֶל ְוא ָנִביא, א כֵֹהן ְוא אּוִרים וְ  (ויקרא רבה ל, ג):

ְוֵאין ָלֶהם ֶאָּלא ְּתִפָּלה זֹו ִּבְלָבד", דוד המלך האט געבעטן דעם אייבערשטן פאר אונזערע 

דורות ווען מיר וועלן זיין אין גלות, אן קיין קעניג, אן קיין נביא, אן קיין כהן גדול און 

ּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאל ִּתְבֶזה ֶאת אן קיין אורים ותומים, "ָאַמר ָּדִוד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִר 

 ְּתִפָּלָתם", רבונו של עולם נעם אן זייערע תפילות.

אז  -בפרט דער הייליגער רבי  -מיר ווייסן נאר וואס צדיקים האבן אונז געזאגט 

מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן און זיך מתבודד זיין יעדן טאג. דער רבי האט געזאגט 

אז ער האט געהערט פון אסאך צדיקים, אז זיי אלע זענען  ק ב', סימן כה; ק)(ליקוטי מוהר"ן, חל

צוגעקומען צו זייערע מדריגות נאר דורך תפילה והתבודדות, ווייל מען קען נישט זיין 

קיין ערליכער איד אן תפילה והתבודדות; ווען דער רבי האט דאס געזאגט זענען דארט 
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ן אנגעפאנגען אויסרעכענען נעמען פון צדיקים, געשטאנען אנשי שלומינו און זיי האב

האט דער רבי געזאגט אויף יעדן נאמען וואס זיי האבן אויסגערעכנט אז אלע פון זיי 

האבן אים בפירוש געזאגט אז זיי זענען צוגעקומען צו זייערע מדריגות נאר דורך תפילה 

 והתבודדות, דורך אסאך רעדן צום אייבערשטן.

ן קיין שמועס ביים רבי'ן וואס דער רבי זאל נישט רעדן צו אונז עס איז נישט געווע

פון תפילה, אונז מחזק זיין אז מיט תפילה ווערט מען נאנט צום אייבערשטן און אז דורך 

תפילה קען מען געהאלפן ווערן, נישט קיין חילוק ווער עס זאל נאר זיין, אזוי ווי חכמינו 

"ֱהוּו ְזִהיִרין ִּבְתִפָּלה, ֶׁשֵאין ִמָּדה ַאֶחֶרת ָיָפה ֵהיֶמָּנה  :(תנחומא וירא, א)זכרונם לברכה זאגן 

ְוִהיא ְגדֹוָלה ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות", דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן, זייט נזהר אין תפילה 

ווייל דאס איז די שענסטע זאך, און דאס איז ביי מיר חשוב'ער פון אלע קרבנות, "ַוֲאִפּלּו 

ָדם ְּכַדאי ַלֲענֹות ִּבְתִפָּלתֹו ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעּמֹו, ֵּכיָון ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ּוַמְרֶּבה ְּבַתֲחנּוִנים, ֲאִני ֵאין ָא 

עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעּמֹו", און אפילו א מענטש וואס איז נישט ראוי מען זאל אים העלפן און 

 ך אים העלפן.וועל אי -טון מיט אים חסדים, אויב ער דאווענט און בעט מיר 

פארצייל פאר די קינדער מעשיות איבער דאס גרויסקייט פון תפילה, פארצייל זיי 

עס איז געווען אמאל א  (מדרש דברים רבה ב, טז):וואס חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

שטורם ווינט אויפן וואסער, און א שיף איז פארבלאנדשעט געווארן און אנגעקומען צו 

אויפן שיף האבן זיך געפונען איין איד מיט אסאך גוים, ווען דער שיף א ווייטע שטאט, 

איז אנגעקומען צו די פרעמדע מדינה זענען אלע גוים צוגעקומען בעטן פון דעם איד 

ער זאל זיי גיין קויפן עסן, האט דער איד זיי צוריק געפרעגט מיט וואונדער: "איך בין 

טן איך זאל קויפן עסן?" האבן די גוים דען באקאנט דא, אז איר אלע קומט מיר בע

געשריגן צו דעם איד און געזאגט: "א איד איז קיינמאל נישט אליין, א איד האט אייביג 

דעם אייבערשטן מיט זיך", פירט דער מדרש אויס: "ֲהֵוי ַאֶׁשר לֹו ֱאִקים ְקרֹוִבים ֵאָליו 

 ".(דברים ד, ז)

(עיין במאירי אשונים זאגן פשט אין דעם פאר די קינדער זאלסטו מסביר זיין וואס די ר

אז דאס מיינט נישט צו זאגן אז דער אייבערשטער הערט נישט אויס די  בבא מציעא נט),

תפילות פון אונז אידן, עס איז נאר אנדערש היינט ווי אין די צייטן ווען דער בית המקדש 

זאלן ארויפגיין,  איז געשטאנען, אז היינט דארף מען קלאפן אויפן טיר אז די תפילות

מה שאין כן ווען מען וויינט דעמאלט האט דער אייבערשטער גלייך רחמנות אפילו 

"ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּכל ִמִּלין ְּדָעְלָמא  (שמות יב:):היינט אויך, אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

א ְּבִריך הּוא, ְוָכל ֶׁשֵּכן, ַמאן ְּדאֹוִׁשיד ִּדְמִעין ַּתְלָיין ִּבְתׁשּוָבה, ּוִבְצלֹוָתא ְּדַצֵּלי ַּבר ָנׁש ְלקּוְדָׁש 

ִּבְצלֹוֵתיּה, ְּדֵלית ָלך ַּתְרָעא, ְּדָלא ָעאִלין ִאיּנּון ִּדְמִעין", עס איז נישט דא א זאך וואס עס 
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נוצט נישט דערויף תשובה, בפרט ווען א מענטש וויינט צום אייבערשטן; קיין שום טיר 

אר א מענטש וואס קומט צום אייבערשטן און וויינט זיך אויס צו איז נישט פארמאכט פ

 אים.

לייג אריין אין די קינדער יראת שמים; פארצייל זיי מעשיות פון צדיקים, דאס וועט 

זיי אויפפלאקערן זייער הארץ צו זיין ערליכע אידן, זיי וועלן מקנא זיין די צדיקים און 

באוואוסט דער סיפור אז דער הייליגער צאנזער רב זיי וועלן נאכטון די צדיקים. עס איז 

זכותו יגן עלינו האט געפרעגט דעם מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מיט זיי, 

האט דער מלמד אים געזאגט: "יא"; האט ער אים געפרעגט: "וואסערע מוסר ספרים 

יגער צאנזער רב: לערנסטו מיט זיי?" זאגט ער: "חובות הלבבות", זאגט אים דער הייל

"נישט דאס מיין איך מוסר, איך פרעג צי דו לערנסט 'מוסר', צי דו פארציילסט זיי 

מעשיות פון הייליגן רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זי"ע און זיין ברודער דער הייליגער 

רבי ר' זושא זי"ע"; ווייל מעשיות פון צדיקים דאס פייערט אויף דאס הארץ צו זיין אן 

 איד. ערליכער

 דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שטענדיג עוסק זיין נאר אין תפילה.

... 

~~~~~~~~~~ 
קביעת עתים אויף א פונקטליכער מינוט? וויפיל מוז מען ארבעטן? מעג מען 

 מפרסם זיין סיומים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צו קענען פרעגן שאלות, און פאר די הערליכע  יישר כח פאר דעם וואס איר געבט די געלעגנהייט אייך

 קלארע תשובות בטוב טעם ודעת.

איך האב געוואלט פרעגן עטליכע זאכן. איינס לגבי קביעת עתים לתורה, אויב דאס דארף זיין ממש 

ערט אויף די זעלבע צייט יעדן טאג א גאנץ יאר, וואס דאס איז שווער מקיים צו זיין ווייל ס'דא צייטן וואס ס'וו

פריער נאכט, און אנדערע צייטן ווערט שפעטער נאכט, און אויך איז דא שבתים וימים טובים וואס מ'קען אין 

 די צייט זיין פארנומען מיט סעודות אדער דאווענען וכדומה.

שעה א וואך, אבער ער מאכט  50צווייטנס האב איך געוואלט פרעגן אויב איינער וואס ארבעט שוין 

לט צו דעקן אלע הוצאות, צי ער איז מחיוב מצד די כתובה ומצד די חיוב צו שפייזן די קינדער נישט גענוג גע

 און צאלן שכר לימוד, צו ארבעטן מער שעות.
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אויך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס שטייט אין שלחן ערוך (או''ח סימן תקס''ה וביו''ד סימן 

מ'האט געפאסט אדער אז מ'האט געגעבן צדקה, אויב אזוי צי רמ''ט סי''ג) אז מ'זאל נישט מפרסם זיין אז 

מעג מען מפרסם זיין אז מ'האט געענדיגט א מסכת, אדער אז מ'האט געענדיגט אזויפיל און אזויפיל מאל 

 משניות?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס, עקיבא

 תשובה:

 קטן ערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, שנת תשע"ח לפרט -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד עקיבא נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מיטן אייבערשטנס הילף וועל איך דיר ענטפערן על ראשון ראשון ועל אחרון 

 אחרון.

בענין קביעות עתים לתורה; דער רבי האט אמאל געפרעגט א איד צי ער לערנט 

ן צייט צו לערנען, יעדן טאג, האט דער איד געענטפערט דעם רבי'ן אז ער האט נישט קיי

ווייל ער איז פאריאגט און פארפלאגט, ער מוטשעט זיך זייער צו ברענגען פרנסה פאר 

זיין ווייב און קינדער, און ער האט ממש נישט קיין צייט צו לערנען. האט אים דער רבי 

געזאגט: אפילו דו ארבעטסט א גאנצן טאג און דו קענסט זיך נישט קובע זיין א 

יט צו לערנען, דאך זאלסטו זען ארויס צו כאפן יעדן טאג אביסל צייט צו באשטימטע צי

(שבת לערנען תורה. דער רבי זאגט אז דאס איז פשט וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז ווען א מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלט פרעגט מען אים: "ָקַבְעָּת ִעִּתים  לא.)

ען פרעגט דעם מענטש צי ער האט באשטימט א צייט ַלּתֹוָרה?" בפשטות זעט אויס אז מ

יעדן טאג צו לערנען, אבער דער רבי טייטשט אנדערש, אז מען פרעגט אים צי ער האט 

אראפ גע'גנב'עט צייט צו לערנען תורה יעדן טאג טראץ זיינע שוועריקייטן און 

"ְוָקַבע ֶאת  (משלי כב, כג)ט איבערגייעכץ, ווייל ֶקַבע איז א לשון פון ְּגֵזָלה, אזוי ווי עס שטיי

קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש", זעט מען אז דאס איז א לשון פון גנב'נען; דאס מיינט מען צו פרעגן דעם 

מענטש: "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" צי ער האט ארויס געכאפט פון זיין פארנומענעם טאג 

 פד).(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ראפאר מינוט צו לערנען תורה 

לערנט מען א גאנצן  -אז מען לערנט אויפן "סדר דרך הלימוד" פון הייליגן רבי'ן 

טאג; ווען מען האט א ליידיגע מינוט כאפט מען אריין אביסל תורה. אפילו מען ארבעט 

ביטער שווער האלט מען שטענדיג מיט זיך א זעקל ספרים וואס ענטהאלט א חומש'ל, 

און ווען מען האט אן איבעריגע מינוט כאפט מען אריין א משניות'ל, א תהלים'ל וכו' 
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מען גנב'ט צייט צו לערנען,  -אביסל גוטס, מען איז מקיים דעם "ָקַבְע"ָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה" 

 דאס קען יעדער איינער באווייזן.

אז דו וועסט נאכקוקן ווי אזוי די ברסלב'ע חסידים פירן זיך וועסטו זען ווי מען 

און אין די זעלבע צייט זיין דבוק צום אייבערשטן; א ברסלב'ער חסיד גייט קען ארבעטן 

אדער  -שטענדיג מיט א זעקל ספרים, אזוי אז עס איז נישט דא ביי אים קיין ביטול הזמן 

מען  -לערנט מען, אדער רעדט מען צום אייבערשטן, אדער איז מען עוסק אין הפצה 

 איז מקרב נאך א איד צום אייבערשטן.

ברסלב'ער חסיד איז אמאל געפארן מיט א וואגן פיל מיט סחורה צו א יריד;  א

אינמיטן וועג האט זיך אראפ געלאזט א שטארקע רעגן און ער האט נישט געקענט 

ווייטער פארן, האט ער זיך אפגעשטעלט, אויסגעשפרייט א דעכל און זיך געזעצט 

דורך געפארן און ער האט געזען ווי  לערנען זיינע שיעורים קבועים. אינמיטן איז ר' נתן

דער איד זיצט דארט און לערנט זיינע שיעורים מיט א חיות און א געשמאק, און ער האט 

זייער הנאה געהאט. שפעטער האט ר' נתן געזאגט: "איך האב געזען אויף דעם איד ווי 

זיינע  ער האט זייער הנאה געהאט אז עס רעגנט, ווייל אזוי האט ער געקענט לערנען

 שיעורים כסדרן און נישט געדארפט ארבעטן".

בענין פרנסה וכו'; דער מאן דארף וויסן אז ער האט אונטער געשריבן ביי די חופה 

אין די כתובה: "ֲאָנא ֵאיִזן, ְואֹוִקיר, ְוֶאְפַלח ֵלִכי", איך וועל דיר שפייזן וכו', דעריבער 

ין ווייב און קינדער אז ער זאל חס דארף ער טון אלעס אויף דער וועלט צו שפייזן זי

ושלום נישט אריין פאלן אין חובות; די ערשטע זאך דארף מען צאלן דירה געלט, ווייל 

אויב מען צאלט נישט קיין רענט וועט מען נישט האבן קיין דאך איבערן קאפ. דעריבער 

פאר האט מוהרא"ש אונז געזאגט אז דאס ערשטע פלאץ וואו די געלט דארף גיין איז 

רענט; רענט קומט פאר עסן און פאר אלעמען. נאכדעם דארף מען צאלן לעקטער, געז, 

גראסערי וכו' וכו', און אז מען ארבעט נישט פאלט מען אריין אין חובות השם ישמרינו 

ויצילינו, און איינמאל מען האט חובות איז מען שוין נישט דער מענטש וואס מען איז 

קיין מח, מען איז א נצרך לבריות, נאכדעם קען מען נישט  באמת, מען האט שוין נישט

 דאווענען און נישט לערנען און דער לעבן ווערט אויס.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סט): פאלג דעם רבי'ן וועסטו האבן שפע; דער רבי זאגט 

מען איז  "ִעיָקר ָהֲעִׁשירּות ָּבָאה ִּבְזכּות ָהִאָּׁשה", דער עיקר עשירות קומט בזכות וואס

מכבד די ווייב; אז דו וועסט פרייליך מאכן דיין ווייב און דו וועסט איר מכבד זיין, 

וועסטו זוכה זיין צו האבן פרנסה בריווח. אז מען קריגט זיך אין שטוב, מען האט נישט 
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קיין געדולד צו זיין אין שטוב, און מען זוכט אלץ תירוצים צו בלייבן אינדרויסן מיט 

 דעמאלט פארלירט מען די געלט. -מה חברים וכדו

בענין צי מען זאל מפרסם זיין ווען מען ענדיגט א מסכתא; עס ווענדט זיך פארוועם 

מען איז דאס מפרסם, אז א ראש ישיבה וויל אריין ברענגען א חשק אין אנדערע 

ר תלמידים איז זיכער גוט דאס צו מפרסם זיין, יעדע סיום פון די תלמידים, אזוי ווי מי

אביי האט געזאגט: "ֵּתיֵתי ִלי, ְּדִכי ֲחִזיָנא צּוְרָבא ֵמַרָּבָנן  (שבת קיח:):געפונען אין די גמרא 

ְדָׁשִלים ְמֶסְכֵּתיּה, ֲעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרָּבָנן", זאגט רש"י אויפן פלאץ: אביי איז געווען 

ביי א ראש ישיבה און יעדעס מאל א תלמיד האט מסיים געווען א מסכתא, האט א

געמאכט א סעודה און זיך זייער געפריידט. ער האט געזאגט: "ֵּתיֵתי ִלי", זאל מיר קומען 

שכר אויף דעם וואס איך פלעג זיך מיט פרייען מיט יעדע סיום פון מיינע תלמידים כדי 

 אריין צו ברענגען אין זיי א חשקת התורה.

דאס צו מודיע זיין פאר אזוי אויך אז מען איז מסיים א מסכתא איז א גרויסע מצוה 

ווען עלטערן זעען ווי זייער קינד  -די עלטערן; דאס איז די גרעסטע כיבוד אב ואם 

לערנט פלייסיג. און זיכער דארף מען דאס מודיע זיין פאר די אייגענע קינדער, ווייל 

קינדער מאכן נאך זייערע עלטערן; קינדער וואס וואקסן אויף אין א שטוב וואו דער 

וועלן זיי  -לערנט, זיי האלטן מיט יעדעס מאל ווען דער טאטע מאכט א סיום טאטע 

דאס נאכמאכן. עס איז נישט דא א גרעסערע זאך אין חינוך ווי ווייזן א לעבעדיגע 

ביישפיל; קינדער וואס וואקסן אויף מיט א טאטע וואס לערנט און מאכט סיומים וועלן 

 זיי דאס נאכטון.

א חבר וכו' און מען זעט ווי יענער דריידט זיך ביי א רבי א  אזוי אויך אז מען האט

יאר צוויי דריי וכו' וכו' און ער לערנט נישט, פון יאר צו יאר עפענט ער נישט קיין אידיש 

ספר, מעג מען אים אויך זאגן: "דו ווייסט, איך האב זוכה געווען צו לערנען און מסיים 

ך האב זוכה געווען צו לערנען און ענדיגן כך זיין כך וכך מאל ששה סדרי משנה"; "אי

וכך מאל גאנץ ש"ס", דאס קען יענעם אויפוועקן פון זיין שלאף ער זאל טראכטן "וואו 

בין איך אויף דער וועלט?" "וואס טו איך אויף דער וועלט?" "וואס באקום איך פון 

ט ברענגען צום מיין רבי?" "פארוואס לויף איך נאך א מענטש וואס קען מיר נישט נאנ

 אייבערשטן?"

 איך האף דו וועסט ארויס נעמען פון דעם בריוו שכל צום לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 



תשע"ח ֵעֶקב| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מג    

 איך מוטשע זיך מיט פרנסה, און מיט תורה און תפלה, וואס טוט מען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

וואס האבן מיר ממש געטוישט  איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך בין אנגעקומען צו אייערע שיעורים,

דאס לעבן צום גוטן. איך ארבעט אסאך שעות, און אין די איבריגע צייט פארברענג איך מיט מיין פאמיליע, 

און עס קומט מיר נישט אויס קיין צייט צו לערנען, ווען איך בין אבער געוואויר געווארן דורך אייך פון דעם 

אנגעהויבן צו לערנען, און איך האב ב"ה שוין געענדיגט גאנץ ששה סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, האב איך 

 סדרי משנה.

למעשה אבער קומט אפילו דאס אויך אן זייער שווער, דער יצר הרע פארלייגט זיך אויף מיר און נעמט 

מיר ממש צו די גאנצע צייט, איך פרוביר צו רעדן צום אייבערשטן אבער איך שפיר אז מיינע תפלות ווערן 

 ישט געענטפערט.נ

מיין פרנסה איז נישט די בעסטע, סיי מיט דעם וואס איך ארבעט אויף א פלאץ מיט פרייע אידן, און 

דאס איז זייער נישט גוט פאר מיר, אויך מאך איך נישט גענוג געלט, קוים וואס איך קען ענדיגן דעם חודש, 

גליך. איך בעט אזויפיל דעם אייבערשטן אז איך און פון קויפן א דירה איז שוין אפגערעדט אז ס'איז נישט מע

זאל טרעפן א בעסערע פרנסה, אויף א בעסערע פלאץ, דערווייל זע איך אבער נישטא אז די תפלות זאלן 

 ברענגען פירות.

און אפילו דאס ביסל התבודדות קומט מיר אויך אן זייער שווער, די איינציגסטע צייט וואס איך האב 

יז נאר שפעט ביינאכט, און ווען איך גיי שלאפן שפעט שטיי איך נאכדעם אויף שפעט, צו מאכן התבודדות א

 און דאס שטערט מיר דעם גאנצן טאג.

 איך האף אז איר וועט מיר קענען ארויסהעלפן און מחזק זיין.

 א גרויסן יישר כח, אברהם

 תשובה:

 פרט קטןערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, שנת תשע"ח ל -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד אברהם נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו דארפסט טאנצן פאר שמחה אז דו האסט זוכה געווען צו מסיים זיין ששה סדרי 

משנה אין דיין לעבן, וויפיל עלטערע מענטשן האבן נאך נישט געענדיגט אפילו 

אויל איז דיין חלק אז איינמאל אין לעבן גאנץ ששה סדרי משנה; וואויל איז דיר און וו

 דו לערנסט די הייליגע תורה.



תשע"ח ֵעֶקבפ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        מד | 

משנה באטרעפט דריי הונדערט פינף אין ניינציג, און פרנסה באטרעפט אויך דריי 

 הונדערט פינף אין ניינציג; בזכות לימוד משניות וועסטו האבן שפע ברכה און הצלחה.

נטש וואס זאל יעדער איינער מוטשעט זיך; עס איז נישט דא אויף דער וועלט א מע

"ֶאְפָׁשר ֵיׁש ַּגם עֹוָלם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיט):זיך נישט פלאגן. דער הייליגער רבי זאגט 

ַהֶּזה ַּגם ֵּכן ְּבֵאיֶזה עֹוָלם, ִּכי ְּבָכאן ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַהֵּגיִהּנֹום ִּכי ֻכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים 

אויבן אין הימל א וועלט וואס הייסט 'עולם הזה', ווייל דא איז ָּתִמיד". אפשר איז דא 

נישט דא קיין עולם הזה, נאר דא איז דער גיהנום אליין, ווייל יעדער איינער איז פול 

אז יעדער איינער ליידט יסורים, עס איז נישט דא (שם) מיט יסורים. נאך זאגט דער רבי 

יסורים וכו', און אפילו די גרויסע עשירים  קיין איין מענטש וואס זאל נישט האבן קיין

"ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד ְקַצר ָיִמים (איוב ה, ז): זענען אויך פול מיט יסורים, אזוי ווי עס שטייט 

ֶגז", א מענטש איז באשאפן געווארן זיך צו מוטשען, ער לעבט ווייניג און דאס ּוְׂשַבע רֹ 

"ָכל ָיָמיו  (קהלת ב, כג):יך זאגט שלמה המלך גאנצע לעבן איז פול מיט ווייטאג, אזוי או

, דאס גאנצע לעבן איז פול מיט כעס און ווייטאג; עס איז נישט דא קיין "ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות

 שום עצה וואו צו אנטלויפן נאר צום אייבערשטן און צו די תורה.

נתן איך בעט דיר זייער, שטארק דיר מיט אלע דיינע כוחות; דער הייליגער ר' 

זכרונו לברכה פלעגט זאגן: ווען א מענטש דאנקט שטענדיג דעם אייבערשטן; ווען מען 

פרעגט אים: "וואס מאכסטו?" "וואס הערט זיך?" ענטפערט ער: "ברוך השם, געלויבט 

דעם אייבערשטן", דאן זאגט דער אייבערשטער: "קוק אן דעם מענטש, ער האט 

רייליך און אזוי דאנקבאר; איך וועל אים ווייזן גארנישט אין לעבן, און ער איז אזוי פ

 וואס מיינט גוט, און מען געבט אים א גוט לעבן".

דאנק און לויב דעם אייבערשטן פאר דיין ווייב און קינדער; דאנק אים אז דו ביסט 

געזנט און שטארק. וויפיל אידישע קינדער ליגן נעבעך אין שפיטאל מיט ביטערע 

ן לויב אים וועט ער דיר עפענען די הימל און דו וועסט זען די יסורים; דאנק אים או

 ניסים וואס ער דיר מאכן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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איך האב אוועקגעווארפן מיין סמארטפאון, מיין ווייב וויל עס אבער נישט 

 אוועקווארפן, וואס טו איך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שראל, איך האב אנגעהויבן הערן אייערע שיעורים, און דאס האט מיר איך בין א אינגערמאן פון ארץ י

זייער שטארק מחזק געווען, איך דאנק דעם אייבערשטן יעדן טאג אז איך האב אייך געטראפן, און איר 

דערנענטערט מיר צום אייבערשטן. איך האב שוין געענדיגט צען מאל ששה סדרי משנה, און איך האב א 

 ון אין רמב"ם.שיעור אין גמרא א

איך מוטשע זיך מיט שלום בית און מיט חובות, כאטש איך פארדין שיין פרנסה, און איך ווייס נישט 

 אויף וואס איך דארף מער מתפלל זיין.

איך בין פטור געווארן פון מיין סמארטפאון, איך האב עס אוועקגעווארפן ב"ה, דער פראבלעם איז 

ישט אויפגעבן, דארף איך איר מעורר זיין אויף דעם? אדער זאל איך ווארטן אבער אז מיין ווייב וויל עס נאכנ

 ביז ווען זי וועט אליין אפמאכן אז זי דארף עס נישט האבן?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעם.

 תשובה:

 ערב שבת קודש פרשת קרח, ב' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 לטן דיין בריוו.איך האב ערהא

ווען זאל זי אוועק ווארפן איר סמארט פאון? פונקטליך די מינוט ווען דו האסט 

 אפגעמאכט אוועק צו ווארפן דיין סמארט פאון?!

וואו איז דיין שכל? וויפיל האט מען געדארפט רעדן צו דיר ביז דו האסט 

ים ווען דער טאטע פארשטאנען אז מען קען נישט מחנך זיין קינדער צו תורה ויראת שמ

זיצט אין שטוב און שפילט זיך פיר און צוואנציג שעה מיטן סמארט פאון? און יעצט 

ווילסטו אז זי זאל דאס גלייך אליינס פארשטיין?! וויפיל מאל האסטו געענדיגט ששה 

סדרי משנה ביז דו האסט באקומען כוחות פון די הייליגע תורה צו האבן די שטארקייט 

גן דיין סמארט פאון? וואס ווילסטו, אז זי זאל עס אין איין מינוט אוועק צו ליי

 פארשטיין?!

דער אייבערשטער זאל אריין ברענגען א ריינע גייסט אין אידישע קינדער מען זאל 

וויסן ווי שעדליך עס איז ווען עלטערן שפילן זיך מיטן סעלפאון; עס רייסט ארויס 

רן און פון די קינדער. אז מען דארף דאס פאר יעדעס פינטעלע יראת שמים פון די עלטע



תשע"ח ֵעֶקבפ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        מו | 

די ארבעט איז איין צרה, אבער אין שטוב איז מען נישט בארעכטיג דאס אריין צו 

ברענגען בשום פנים אופן. די אלע וואס האלטן זיך קלוגער פון ערליכע אידן וועלן 

נדער האלטן דארפן צאלן א טייערע פרייז שפעטער, ווען מען וועט זיך כאפן וואו די קי

 וכו' וועט שוין זיין אביסעלע שפעט.

ווער רעדט נאך ווי שעדליך עס איז אז א אידישע מאמע האט א סמארט פאון; 

דאס איז זייער שלעכט פאר די גאנצע שטוב, עס נעמט איר אוועק פון אירע קינדער, עס 

א מאמע  נעמט איר אוועק פון טון די שטוב ארבעט און עס שפירט זיך ווי א שטוב אן

השם ישמרינו; קינדער קענען נישט אויפוואקסן מיט א מאמע וואס הערט נישט, זעט 

איר סעל; קינדער דארפן א מאמע וואס ווען זיי  –נישט און שמעקט נישט נאר איין זאך 

רעדן צו איר איז איר קאפ מיט זיי, נישט אינעם טעלעפאן, און הערט זיי אויס בלויז מיט 

י קינדער באקומען א געפיל ווי זיי זענען נישט ווערד, מען דארף זיי א פערטל אויער. ד

פשוט נאר פאר די פאר מינוט וואס מען דארף כאפן בילדער פון זיי און שיקן ווייטער 

 אויף סאשעל מידיע; אזא שטוב ווערט חרוב רחמנא לצלן.

ון זאג איר דו קענסט רעדן מיט דיין ווייב שיינע ווערטער; ווייז איר דעם בריוו א

אז פאר דיר איז אויך זייער שווער געווען דאס אוועק צו לייגן וכו', און דו האסט עס 

געטון נאר ווייל דו ווילסט אויפציען ערליכע דורות. אזעלכע ווערטער וועט זי 

 פארשטיין, אבער חס ושלום צו רעדן שארפע ווערטער.

פרנסה בשפע, אזוי ווי דער  אז דו וועסט רעדן שיין צו דיין ווייב וועסטו האבן

"ִעיָקר ָהֲעִׁשירּות ָּבָאה ִּבְזכּות ָהִאָּׁשה", דער (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סט): הייליגער רבי זאגט 

עיקר עשירות קומט בזכות וואס מען איז מכבד די ווייב; אז דו וועסט פרייליך מאכן 

רויס גיין פון דיינע חובות דיין ווייב דו וועסט רעדן צו איר שיינע ווערטער, וועסטו א

 און זוכה זיין צו האבן פרנסה בריווח.

 דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען אויפציען ערליכע אידישע דורות.

... 

~~~~~~~~~ 
 
 


