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די וויכטיגקייט פון לעבן מיט אמונה; ווי ווייט מען דארף זיך אנשטרענגען צו 

זוכן א רבי און א חבורה וואו מען לערנט אויס צו לעבן מיט אייבערשטן; מיר דארפן 

 הייליגן רבי'ן וואס ברענגט אונז צו אלעס גוטס.זיין אזוי פרייליך אז מיר האבן דעם 

 לפרט קטן שנת תשע"ח, ד' תמוז, חקת ' פרשתאיום  - רת ה' יתברךבעז

 ... נרו יאיר לכבוד

דער הייליגער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן: "ווען דו שרייבסט חידושי תורה און 

שפרייטן דעם פענע"; אויסזאלסטו  -דו קומסט אן צו שרייבן פון 'אמונה' אדער 'צדיק' 

שרייבן אסאך איבער דעם נושא, ווייל: "ְדָּדא ֵּביּה ּכּוָלא ֵּביּה, ְּדא ל זא ערדאס הייסט, 

, אז מען האט אמונה האט מען אלעס, ווידעראום אן אמונה "(נדרים מא.)ָדא ֵּביּה ַּמה ֵּביּה 

 האט מען גארנישט; נאר אז מען האט אמונה האט מען א לעבן.

פאר זיין הסתלקות איז בעדער רבי האט געזאגט תורה  עןוולעצטע מאל  אסד

געווען ראש השנה שנת תקע"א; דאס איז די תורה אין ליקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק 

"ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג  ׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךסימן ח, וואו דער רבי זאגט: ְוָצִריך ְלַבֵּק 

ִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּות", מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן ֲאִמִּתי, ְּכֵדי ֶׁש 

מען זאל זוכה זיין צו טרעפן אן אמת'ער צדיק וואס קען צו ברענגען צו האבן א ריינע 

, ווייל אלע קלארע אמונה, "ָּכל ַהִּמְתָקְרִבים ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְיָׁשָרה ִּדְקֻדָּׁשה"

 וואס זענען מקורב צו אן אמת'ן צדיק, זענען זוכה צו האבן א קלארע אמונה.

"ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלחּוס  (הלכות נזיקין הלכה ה', אות יא):קוק וואס דער הייליגער רבי נתן זאגט 

ת ָּכזֹאת, ֶׁשּיּוַכל ִלְזּכֹות ַעל ָצִרי ֵליֵל ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְלַבֵּקׁש ְיִׁשיָבה ֲאִמִּתי -ַעל ַחָּייו 

ָיָדּה ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ּוְלִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְלַבל יֹאַבד ְּבתֹו ַהְּתהֹומֹות ַּתְחִּתּיֹות ֶׁשָּנַפל ְלָׁשם, 

ַּכֲאֶׁשר הּוא יֹוֵדַע ְּבַנְפׁשֹו", ווער עס וויל רחמנות האבן אויף זיין לעבן דארף זוכן א ישיבה 

קריכן אויף די הענט  נישט סתם זוכן נאר ,אמונהאין די מענטשן לייגט אריין  וואו מען

 אמונה.צו לעבן מיט אויס אים און פוס אויפצוזוכן און טרעפן א ישיבה וואו מען לערנט 

אשרינו און פארט אשרינו אז מיר האבן דעם רבי'ן וואס לייגט אריין אין אונז 

מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן און רעדן צום ער לערנט אונז אויס אמונה; 

אייבערשטן. ווי מער א מענטש געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן ווערט אים 

קלארער זיין אמונה, ער שפירט ווי דער אייבערשטער איז מיט אים, ביי אים און נעבן 

יי אים איז די אמונה אים. מען קען אים נישט פארדרייען מיט קשיות און ספיקות, ווייל ב

 דעם אייבערשטן.בעשיינפערליך ממש ווי ער זעט  –אזוי קלאר 
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ר' נתן זכרונו לברכה זאגט, ווען א מענטש האט אמונה אינעם אייבערשטן איז ער 

זוכה אז עס עפענען זיך אויף פאר אים אלע הימלען, אזוי ווי עס שטייט ביי יחזקאל 

געווען צו: "ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים, ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאִקים",  וואס האט זוכה (יחזקאל א, א)הנביא 

ים איז ִק די ראשי תיבות פון ִנ'ְפְּתחּו ַה'ָּׁשַמִים ָו'ֶאְרֶאה ַמ'ְראֹות ֱא'מען זעט אז און 

ווען א מענטש איז זוכה צו האבן א ריינע אמונה, ער דאס קומט אונז ווייזן אז 'אמונה'; 

און סיי וואס עס גייט אריבער אויף אים ווייסט  איז דער אייבערשטערייבט אז אלעס גל

 איז ער זוכה צו אלע מדריגות.דאן , ןאייבערשטקומט פונעם ער אז אלעס 

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

ער מאכט אז מיר זאלן מענטשן וואס זענען נאך זייער ווייט פון אלע קדושות וכו' און 

זיין צוגעקלעבט צום אייבערשטן אזוי ווי גרויסע צדיקים. דערפאר דארפן מיר זייער 

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

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 יענעם, אזוי פירט מען זיך צו איםווי אזוי מ'פירט זיך צו 

 שנת תשע"ח לפרט קטןד' תמוז,  יום א' פרשת חקת, -רת ה' יתברך בעז

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

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

איך הער פון דיינע טיטשערס זייער שיינע זאכן אויף דיר; זיי זאגן אז דיין דרך 

באוואונדערן, אויך געבסטו אכטונג אויף די געפילן פון א צווייטן אז ארץ איז צום 

קיינער זאל נישט ווערן באליידיגט דורך דיר, מדה כנגד מדה וועט דער אייבערשטער 

 אכטונג געבן אויף דיר אז דו זאלסט נישט באליידיגט ווערן.

ואס מוהרא"ש האט דערציילט די פאלגענדע מעשה. אמאל איז געווען א איד ו

פלעגט יעדע וואך געבן געלט פארן הייליגן צדיק רבי ר' זושא פון האניפאלי זכותו יגן 

עלינו. דער איד האט זייער שטארק מצליח געווען אין זיינע געשעפטן, איינמאל איז ער 

געקומען צום הייליגן רבי ר' זושא ברענגען געלט אזוי ווי זיין מנהג איז געווען, אבער 

איז געווען אין שטוב, זי האט אים געזאגט אז רבי ר' זושא איז נישט  נאר די רעבעצין

אין שטוב ווייל ער איז געפארן צו זיין רבי'ן. ווען דער איד האט דאס געהערט איז ער 

געבליבן שטיין פארוואונדערט, ער האט געטראכט צו זיך: 'איך האב געמיינט אז ער 

ט א רבי...' האט זיך דער איד געמאכט אזא אליינס איז א רבי, יעצט הער איך אז ער הא
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דאך ווען איך האב געברענגט געלט פאר ר' זושא וואס ער איז נישט קיין -חשבון: 'מה

רבי האב איך זייער שיין מצליח געווען, איז דאך זיכער אז אויב איך וועל פון היינט און 

זיכער ווערן א גרויסער ווייטער טראגן דאס געלט פאר דעם רבי'ן פון רבי זושא וועל איך 

עושר'. דער איד האט געפרעגט די רעביצין ווער עס איז דער רבי פון ר' זושא, האט זי 

אים געזאגט אז זיין רבי איז דער גרויסער מגיד פון מעזריטש זכותו יגן עלינו. דער איד 

האט זינט דעמאלט אויפגעהערט ברענגען געלט פאר דעם הייליגן רבי זושא זי"ע, ער 

אט געטראגן דאס געלט גלייך קיין מעזריטש צום הייליגן מגיד, אבער פון דעמאלט ה

 אן האט זיך דאס רעדל געגעבן א דריי און ער איז ער אלץ געגאנגען מטה מטה.

, פארוואס פארלירט גייט דא פארעס דער איד האט נישט געקענט פארשטיין וואס 

פרעגן דעם הייליגן רבי ר' זושא אליינס.  ער זיין געלט... האט ער מחליט געווען צו גיין

 (סוטה ט.):זאגן האט אים דער הייליגער רבי ר' זושא געענטפערט: די הייליגע חכמים 

ווי אזוי א מענטש פירט זיך דא אויף דער וועלט  "ַּבִּמָּדה ֶׁשָאָדם מֹוֵדד, ָּבּה מֹוְדִדים לֹו",

ר געברענגט געלט און דו אזוי פירט מען זיך מיט אים פון הימל; ווילאנג דו האסט מי

האסט נישט געזוכט צו געבן דוקא פארן גרעסטן צדיק האט מען פון הימל אויך נישט 

נאכגעקוקט ווער דו ביסט; צי דו ביסט א גרויסער צדיק. אבער ווען דו האסט מיר 

אויפגעהערט צו ברענגען געלט ווייל דו האסט געזוכט צו געבן נאר פארן גרעסטן צדיק, 

אין הימל אנגעפאנגען קוקן אויף דיר מיט א פארגרעסערונג גלאז צי דו ביסט האט מען 

יא ווערד מען זאל דיר געבן געלט..." הערנדיג די פארכטיגע ווערטער האט זיך דער איד 

אונטער גענומען ווייטער צו ברענגען געלט פארן רבי'ן רבי זושא זי"ע, און פון דעמאלט 

 ען.אן האט ער ווייטער מצליח געוו

זעט מען פון דעם אז ווען א מענטש געבט אכטונג אויף א צווייטן איד וועט מען 

פון הימל אים אפהיטן. דעריבער בעט איך דיר זייער דו זאלסט זיך חבר'ן מיט אלע 

מיידלעך, בפרט מיט די מיידלעך וואס קיינער וויל נישט זיין זייער חבר'טע, וועט דער 

 ימל.אייבערשטער דיר אפהיטן פון ה

 זאלסט האבן א געזונטן זוממער.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 אלעס וועט אריבערגיין בשלום

 שנת תשע"ח לפרט קטןד' תמוז,  יום א' פרשת חקת, -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי' לכבוד

 .בריוו אייערערהאלטן איך האב 

איך בעט פאר אייך זייער אסאך אז אלעס זאל אריבער גיין בנקל ובנחת; דער 

אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט האבן גרינג וכו' און אלעס זאל גיין ווי עס 

 דארף צו זיין.

דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן פאר אלע חסדים וואס ער טוט מיט אייך; איר 

האט זוכה געווען צו א שיינע משפחה, געזונטע קינדער, ערליכע קינדער, קינדער וואס 

און קינדער וואס לעבן מיטן אייבערשטן; וואס דארף א אידישע  לערנען און דאווענען

 מאמע מער פון דעם? גוטע קינדער איז מער פון אלעס אויף דער וועלט.

 איך וועל שרייבן פאר אייער מאן נרו יאיר ער זאל העלפן אין שטוב וכו'.

און דער אייבערשטער זאל העלפן אייער מאן ער זאל ארויס גיין פון זיינע חובות 

 עס זאל שטענדיג זיין שפע ביי אייך אין שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די וויכטיגקייט פון היטן די צייט.יעדע בריוו איז פאר יעדעם פערזענליך; 

 יום א' פרשת חקת, ד' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זאל דיר צוריק שרייבן בריוו; איך שרייב דיר יעדן טאג בריוו.  דו בעטסט מיר איך

אלע בריוו פון 'עצתו אמונה' איז פאר דיר פערזענליך, לייג אריין דיין נאמען און ליין 

 דעם בריוו כאילו עס איז פאר דיר געשריבן געווארן.

וואס די בריוו פון 'עצתו אמונה' זענען געשריבן פאר אלע תלמידים און פאר אלע 

 ווילן לעבן מיטן הייליגן רבינ'ס הקדמות לויט ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט.

עס איז דא איין עצה אויפצושטיין אין צייט: "גיין שלאפן צייטליך!" אז מען לייגט 

זיך טויזנט אזייגער שטייט מען אויף סוף טאג. יעצט ביסטו א בחור און דו ביסט נאך 

אס וועט זיין נאך דיין חתונה אז דו וועסט שלאפן א גאנצן איז איין זאך, וו -אליינס 

 טאג? דיין גאנצע שלום בית וועט דיר חרוב גיין.
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איך האף אז דו וועסט זיך כאפן אין וואספארא סכנה דו געפונסט זיך, דו וועסט 

 זיך לייגן צייטליך און אויפשטיין צייטליך. -אנהייבן צו היטן די צייט 

... 

~~~~~~~~~~ 
 אשען וועט גארנישט העלפןסטר

 יום א' פרשת חקת, ד' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן די הודעה.

זאג פאר דיין שוואגער אז מיר זאל ער נישט סטראשען מיט פאליציי; איך בין דאס 

געעפענט די ישיבה פלעגן אלעס אריבער שוין פאר צען יאר צוריק. ווען מיר האבן 

עלטערן קומען מיט פאליציי ארויס נעמען זייער קינד (דאס איז פארגעקומען אין דיינע 

יארן, ווען דו האסט דא געלערנט), זאל דיין שוואגער קומען מיט פאליציי ארויס נעמען 

 זיין בחור.

געווארפן  אנשטאט ער זאל גיין מיט פאליציי צו די ישיבה פון וואו מען האט ארויס

קעגן די געזעץ, ווייל על פי חוק המדינה טאר מען נישט טזיין בחור, וואס דאס איז אנ

אוועק שיקן א תלמיד אינמיטן זמן וכו'; קומט ער מיר סטראשען און מיר דערשרעקן 

מיט פאליציי... זאג אים וואס חושי הארכי האט געזאגט פאר אבשלום אויף זיין טאטע 

"ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָאִבי ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה  יז, ח):ב -(שמואלדוד המלך 

ְּכדֹב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה, ְוָאִבי ִאיׁש ִמְלָחָמה"; איך בין דאס אלעס שוין אריבער, עס איז נישט 

 יין אין בית המדרש.דא קיין געזעץ אז איך דארף ארויס שיקן א בחור וואס זעצט זיך אר

שטארק דיר צו דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין און דאווען מיט א סידור 

"ָאַמר  (אסתר ט, כה):פון אינעווייניג; צדיקים האבן געטייטשט, עס שטייט אין די מגילה 

ולה אז ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה"; אז מען דאווענט אין א סידור איז דאס א סג

מען זאל מכוון זיין פירוש המילות און אלע פרעמדע מחשבות זאלן אוועק גיין. אז דו 

 וועסט דאווענען מיט מנין וועסטו האבן פרנסה בשפע.

פארגעס נישט צו העלפן אין שטוב; לאז דיר אפ פון אלע כלומר'ישע חברים. ווען 

דאווענען מנחה מעריב בלייב דו ענדיגסט ארבעטן גיי גלייך אהיים און ווען דו גייסט 

נישט אין גאס שמועסן מיט חברים, דאס איז אלעס א בלויזער דמיון, ווייל א מענטש 

האט קיינעם נישט בזה העולם, א מענטש איז איינער אליין; נאר דאס וואס ער ציט אויף 

 זיינע קינדער על דרך התורה דאס וועט אים איבער בלייבן.
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 זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. דער אייבערשטער זאל העלפן

... 

~~~~~~~~~~ 
פון קומען צום וועכנטליכן שיעור און זיך האלטן צוזאמען; זען  די וויכטיגקייט

; מען דארף די ישיבה איז אין קעמפזיך צו טרעפן כסדר במשך די זוממער וואכן ווען 

וואס האט געוואלט מיר  שטענדיג זיין פריש; ווי אזוי קענען מיר פאלגן דעם רבי'ן

"אליינס בלאנזשעט מען"; די תכלית פון די  זאלן מאכן די ווייבער פאר חסידות'טעס?

 בריוון.

 , שנת תשע"ח לפרט קטןתמוז' יום ב' פרשת חקת, ה - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

להנהאתך היינט נאכט וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור, זע צו קומען צום שיעור 

 ולטובתך.

סיי ברחניות און אויך בגשמיות;  -יעדער איינער דארף חיזוק אנצוגיין אין לעבן 

אויף יעדן איינעם גייט איבער שוועריקייטן אין לעבן, דער עצה איז צו טרעפן א צדיק 

וואס געבט חיזוק. מיר האבן בזכיות חינם געטראפן דעם הייליגן רבי'ן וואס איז אונז 

שטארקט אונז אז מיר זאלן געדענקען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, מחזק און 

דער רבי חזר'ט מיט אונז די פשוט'ע אמונה: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהּבֹוֵרא 

ֲעֶׂשה ְלָכל ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְויַ 

ַהַּמֲעִׂשים", איך גלייב מיט מיין גאנצע הארץ אז דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן 

און ער פירט אלעס; ער טוט אלעס, ער האט אלעס געטון און ער וועט אלעס טון. דאס 

צו טראכטן און לעבן מיט דעם מאכט פרייליך דעם מענטש, ווייל ווי מער א מענטש 

 ערט ער מער פרייליך און רואיג.חזר'ט אמונה, וו

זוממער וועט נישט זיין קיין שיעורים; מיטן אייבערשטנס הילף פארן מיר ארויס 

אויף די בערג. אויך וועט די בית מדרש זיין פארשפארט במשך די קומענדיגע צען 

וואכן; עס וועט אם ירצה ה' זיין שיעורים אין קעמפ. נאכמיטאג פאר מנחה וועט זיין א 

ור גמרא פאר די בחורים, מען וועט לערנען דעם זוממער מסכת תענית, פארנאכטס שיע

וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור אכט אזייגער, אויך וועט זיין מוצאי שבת א סעודת מלוה 

מלכה; מען וועט זיך מחזק זיין צוזאמען מיטן הייליגן רבינ'ס עצות. איך האף דיר צו 

וויכטיג פאר אונז ביידע מיר זאלן זיך טרעפן און איבער  זען במשך דעם זוממער; עס איז

 חזר'ן וואס מיר פארמאגן.
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, אן אלטער (שיחות הר"ן סימן נא)האט דער רבי געזאגט  -"אלט טאר מען נישט זיין" 

חסיד איז נישט גוט צו זיין, און אן אלטער צדיק איז נישט גוט צו זיין; מען דארף זיך 

ך באנייען. אז מען קומט זיך צוזאם אנשי שלומינו, מען שטענדיג אויפרישן און זי

דאס  -דערמאנט זיך וואס מיר פארמאגן, מען חזר'ט איבער שמועסן פון הייליגן רבי'ן 

 פרישט אויף אז מען זאל נישט איינשלאפן.

ואי ווען דו קענסט קומען אויף א שבת מיט דיין ווייב און קינדער; עס איז אן והל

ווען מען ווערט מקורב און מען איז מקרב די גאנצע שטוב, צי מען ענין אחר לגמרי 

קומט אליין וכו'. "אם בגפו יבא", אז מען קומט אליינס, מען ברענגט דאס נישט אריין 

 אין שטוב, דעמאלט: "בגפו יצא"...

דער רבי האט זייער געוואלט מען זאל מאכן די ווייבער פאר חסידות'טעס, אזוי 

נגען די קינדער אזוי ווי דער רבי האט געוואלט. דער רבי האט געזאגט קען מען אויפברע

"ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין ָוואס ָדא ָהאט ִזיך  (שיחות הר"ן, סימן רט):פאר ר' נתן 

ֶגעטּון", ְוָאַמר ְּבֶרֶתת ְוִזיַע ְּבִהְתַלֲהבּות נֹוָרא, דער רבי האט דאס געזאגט מיט א 

'דיגע פלאם און מיט א פלאקער; אז מיר זאלן צואוויסן טון פאר אונזערע קינדער מורא

אז עס איז דא א רבי אויף דער וועלט וואס פארשטייט יעדן איד, און ווער עס פאלגט 

זיינע עצות קען זוכה זיין צו ווערן א גרויסע צדיק און א גרויסע בעל מדריגה, אזוי ווי 

"מיט יעדע שמועס וואס איך שמועס מיט ענק,  והר"ן, סימן שנח):(חיי מדער רבי האט געזאגט 

אן  -קען מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכער איד, און אפילו א צדיק גמור א גאנץ לעבן 

(חיי מוהר"ן, ערליכער איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד"; נאך האט דער רבי געזאגט 

ֹוִתי ִויַקֵּים ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה "ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית א סימן שכ):

ֶּׁשִּיְהֶיה", ווער עס וועט מיר פאלגן, און ער וועט טון אלעס וואס איך הייס, וועט זיכער 

 זאל עס זיין ווער עס זאל נאר זיין. -ווערן א גרויסער צדיק 

מען מוז האבן א גוטע חברותא צו קענען אנגיין אין  אליינס בלאנדזשעט מען;

עבודת השם. איך בין גרייט צו זיין פאר דיר א גוטער חבר; איך בין דיין חבר, איך וויל 

דו זאלסט אויך לעבן א חיים טובים, איך שרייב דיר כמעט יעדן טאג א בריוו נאר ווייל 

 (תהלים קלה, ה):דו זאלסט אויך זאגן איך וויל דו זאלסט אויך שפירן דאס וואס איך שפיר. 

"ֲאִני  (שיחות הר"ן, סימן א):"ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ַוֲאדֵֹנינּו ִמָּכל ֱאִקים", ווי דער רבי זאגט 

 ָיַדְעִּתי ַּדְּיָקא", איך ווייס אז עס איז דא א באשעפער.

 רטן אויף א שיעור.איך דארף אריין לויפן צו מיינע טייערע בחורים, זיי ווא

 זיי געזונט און שטארק.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 פירן מיט אחדותאויפדי מיידלעך זאלן זיך 

 יום ב' פרשת חקת, ה' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 שתחיו. לכבוד אלע תלמידות פון "בית פיגא" ברסלב

 סקול.געלויבט דעם הייליגן באשעפער אז מיר ענדיגן נאך א יאר 

עס איז אריבער א שיינע יאר ביי אייך אין סקול; איך האב געהערט גריסן פון 

אייערע טיטשערס און פון אייער מנהלת אויף אייך ווי שיין איר האט זיך אויפגעפירט 

מיט דרך ארץ און גוטע מידות. ביים הייליגן רבי'ן איז די ערשטע זאך  -דעם גאנצן יאר 

ייליגער רבי האט געזאגט: "ֶווען ֵקָסִרין אּון ֶקעִניְגן ָוואְלְטן געווען "דרך ארץ"; דער ה

ֶגעוואּוְסט ָוואְסַפאַרא ֶּדֶרך ֶאֶרץ ִאיך ֶלעְרן ִמיט ַמייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואְלְטן ֵזיי ֶגעִׁשיְקט 

ֵזֶייעֶרע ִקיְנֶדער ֶלעְרֶנען ַּביי ִמיר ֶּדֶרך ֶאֶרץ", דאס זעט מען ממש ביי אייך אין סקול, אלע 

 למידות פירן זיך איידל און טייער ווי קעניגליכע קינדער.ת

יעצט ווען די יאר איז אריבער דארפן מיר זיך מאכן א חשבון הנפש צי מיר האבן 

ושלום וויי גענוג אכטונג געגעבן אויף א צווייטע מיידל'ס כבוד, אויב מען האט חס 

זאגט א ווארט וואס קען קינד. אסאך מאל כאפט מען זיך נישט, מען  ןגעטון א צווייט

קען מען יענעם זייער  שטעכן אזוי ווי א מעסער אין יענעמס הארץ, אדער מיט א ַלא

 וויי טון.

יעצט ווען איר קומט אין קעמפ, און מען גייט פארברענגען א זומער אין "מחנה 

 בית פיגא ברסלב", וויל איך אייך זייער שטארק בעטן איר זאלט זיין זייער פארזיכטיג

ווי אזוי איר פירט זיך אויף צו א צווייטע מיידל; מען דארף זיין זייער סענסעטיוו צו א 

צווייטן, קיינמאל נישט וויי טון א צווייטן, קיינמאל נישט לאכן פון א צווייטן, און 

קיינמאל נישט שפילן א שפיל אויב מען לאזט נישט א צווייטן שפילן מיט דעם שפיל. 

דער אייבערשטער מוחל, אבער אז מען טשעפעט א צווייטן האט  אויף אלע עבירות איז

 מען נישט קיין מחילה ביז מען בעט יענעם איבער.

זוכט אויף די מיידלעך וואס זיצן שטענדיג שטיל און איינזאם, און חבר'ט זיך מיט 

"ַּבִּמָּדה  (סוטה ט.):מיידלעך וועם קיינער קוקט נישט אן; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָאָדם מֹוֵדד, ָּבּה מֹוְדִדים לֹו", מען פירט זיך פון הימל צום מענטש אזוי ווי דער מענטש ֶׁש 

פירט זיך צו א צווייטן; אויב מען איז מקרב א צווייטן דעמאלט וועט דער אייבערשטער 

אים מקרב זיין, און אויב מען איז מרחק א צווייטן, דעמאלט וועט מען אים פון הימל 

 אויך מרחק זיין.



תשע"ח הֵא ְר | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ט    

ערע "בית פיגא" תלמידות, איך בעט אייך פון טיפעניש פון מיין הארץ איר טיי

זאלט מיר דאס צוליב טון; האט אביסל הכרת הטוב פאר די סקול, עס איז מיר נישט 

גרינג צו פירן די סקול, איך ארבעט זייער שווער פאר אייך אלע אז איר זאלט זיין 

מיר צוריק טון: איר זאלט זיך נישט קריגן  צופרידן, בעט איך אייך אז די טובה זאלט איר

מיט א צווייטן און איר זאלט קיינמאל נישט וויי טון א צווייטן; אז איר זעט א מיידל 

איז נאכגעלאזט, זי שטערט דעם סדר וואו מען שלאפט וכו', זאלט איר חס ושלום איר 

וועט שוין וויסן תחי', זי  ...נישט פארשעמען, נאר איר זאלט דאס פארציילן פאר מרת 

ווי אזוי צו רעדן שיינערהייט וכו', ווייל אויב מען פארשעמט א צווייטן ברבים קען מען 

 (בבא מציעא נט.):פארלירן די חלק אין עולם הבא, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

מט א חבר "ַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵבירֹו ָּבַרִּבים, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא", ווער עס פארשע

"נֹוַח  (שם):ברבים, האט נישט קיין חלק אין עולם הבא; נאך זאגן אונז די הייליגע חכמים 

לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלִּבין ְּפֵני ֲחֵבירֹו ָּבַרִּבים", ענדערש זאל א 

 מען א חבר.ן ווי צו פארשעווווארפן אין א ברענעדיגע קאלך אוימענטש זיך לאזן אריין 

ך פון איר ורעדערפאר, אז איר שפירט ווי א מיידל איז נאכגעלאזט, עס גייט א ג

וכו', אדער זי רוימט נישט איר בעט; אירע חפצים פליען ארום די גאנצע שטוב, טאר 

תחי', זי וועט  ... מען איר נישט פארשעמען חס ושלום. גייט רעדט דאס דורך מיט מרת

 ו רעדן צו די מיידל אז זי זאל נישט חס ושלום פארשעמט ווערן.שוין וויסן ווי אזוי צ

תחי', זי איז פאר  ...איר ווייסט נישט ווי גליקליך איר זענט מיט אייער מנהלת מרת 

אייך א מתנה פון הימל. הערט אויס יעדע ווארט וואס זי זאגט אייך, דאס וועט אייך 

ן ווי אזוי צו רעדן מיט די מיידלעך; חס העלפן פאר אייער גאנץ לעבן, זי וועט שוין וויס

פייער. אז מען פארשעמט  מיטדאס איז א שפיל  ושלום איר זאלט פארשעמען א צווייטן,

א צווייטן און יענער וויינט צום אייבערשטן נעמט זיך דער אייבערשטער אן פאר יענעם 

 אפילו יענער איז נישט גערעכט.

ילים; זעט צו זאגן יעדן טאג תהילים. איך האב אייך געגעבן א מתנה א ספר תה

אין תהילים ליגן אלע ישועות, אין ספר תהילים ליגט אלע רפואות, אז איר קענט זאגן 

יעדן טאג דעם 'יום תהילים' איז גאר גוט, אבער אז איר האט נישט קיין צייט זאגט 

 כאטש וויפיל איר קענט.

זוממער, און איר וועט  איך האף צום אייבערשטן אז איר וועט הנאה האבן דעם

 אהיים קומען אנגעפילט מיט אמונה.

 א פרייליכן זוממער.

... 
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~~~~~~~~~~ 
ארויסהעלפן מיט די קאמפיין פאר די מוסדות; יעדע פרוטה וואס מען העלפט 

ארויס דערמיט די מוסדות איז ווי מען געבט א פדיון פארן הייליגן רבי'ן; די מוסדות 

 מוסד נאר עס העלפט די גאנצע וועלט.איז נישט נאר א לאקאלער 

 יום ג' פרשת חקת, ו' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

אזוי ווי היינט קומט פאר א קאמפיין פאר אונזערע מוסדות, וואס באמת אז מען 

(איוב ח, געבט א קוק אויף צוריק זעט מען ממש ווי עס ווערט פארווירקליכט דער פסוק 

"; מיר האבן געעפענט די ישיבה שנת ְוַאֲחִריְת ִיְׂשֶּגה ְמאֹד ,ְוָהָיה ֵראִׁשיְת ִמְצָער" ז):

פאר צען יאר צוריק, נאכדעם האבן מיר געעפענט די תלמוד תורה אסרו חג  -תשס"ט 

פסח שנת תש"ע, דערנאך האבן מיר געעפענט דעם מיידל סקול "בית פיגא" אום שנת 

תשע"ב. בשעת מיר האבן געעפענט די מוסד האט דאס אויסגעזען ממש ווי א חוזק, 

האבן געזאגט אז דאס וועט אנהאלטן פון תענית אסתר ביז פורים... למעשה מענטשן 

האט דער אייבערשטער געהאלפן אז עס ווערט נאר שענער און שענער, מיר האבן שוין 

אויסגעוואקסן אונזער פלאץ, און מיר דארפן שוין א גרעסערע פלאץ, בפרט פאר די 

 סקול.

טייל נעמען אין די מצוה; דא רעדט מען דעריבער וויל איך דיר בעטן דו זאלסט אנ

נישט אז דו אליינס זאלסט געבן, דו העלפסט מיר שוין יעדע חודש זייער געטריי מיטן 

העלפן דעקן די רענט פאר די ישיבה, חדר און סקול, די רעדע דא איז אויב דו קענסט 

לק אין די היינט אנרופן דיין משפחה, חברים און באקאנטע וכדו' זיי זאלן נעמען א ח

 זכות צו העלפן דעם מוסד.

וויסן זאלסטו אז יעדע פרוטה וואס מען ברענגט פארן מוסד איז ווי מען געבט א 

פדיון פארן הייליגן רבי'ן, וואס דורכדעם ווערן נמתק אלע דינים פונעם מענטש על ידי 

 פלא עליון.

דורך דעם דער מוסד איז מגלה און מפרסם די הייליגע אמונה אויף די וועלט; 

מוסד ברענגט מען אריין די לימודים פון הייליגן רבי'ן אין די גאנצע וועלט. די לימוד 

פון התחזקות, אז מען זאל זיך דערהאלטן אין אלע אומשטענדן, מען זאל נישט קוקן 

 וואס איז געווען, נאר מען זאל זיך שטענדיג באנייען.
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העלפסט מיר מיט די מוסדות  דער אייבערשטער זאל העלפן, בזכות דעם וואס דו

זאלסטו זען נחת ביי דיינע קינדער, זאלסט האבן פרנסה בריווח און קענען שטענדיג טון 

 חסד מיט אנדערע אידן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א ביטע פאר רחמנות פון א שופט

 יום ג' פרשת חקת, ו' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 שופט ... הי"ו דעם חשוב'ן געערטערלכבוד 

 איך שרייב אייך בנוגע מיין נאנטע חבר מו"ה ... הי"ו.

איך וועל אייך דערציילן אביסל וואספארא טובות און הילף מו"ה ... ני"ו האט 

 מיט מיר געטון.

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב די זכיה פאר די לעצטע פופצן יאר צו טון 

ה פאר בחורים פון די דרייצן יאר ביז זיי האבן פאר אידישע קינדער; איך האב א ישיב

חתונה, א חדר פאר אינגלעך און א מיידל סקול פאר מיידלעך און זוממער האבן מיר א 

קעמפ פאר אלע קינדער. מיר נעמען אריין קינדער וואס אנדערע מוסדות נעמען נישט 

ר האבן שוין אן, מיר נעמען אריין בחורים וואס זענען שוין אין גאס וכו' און מי

 געראטעוועט הונדערטער תלמידים ותלמידות פון שלעכטס.

ווען מיר האבן געעפנט די מוסד זענען מיר אריבער זייער שווערע צייטן; מיין חבר 

ני"ו האט מיר אלע יארן געהאלפן. ווען מיר האבן געדארפט א פלאץ פאר די  מו"ה ...

מיר האבן געדארפט א קעמפ האט אונז ישיבה האט אונז מו"ה ... ני"ו געהאלפן; ווען 

ני"ו געהאלפן. עס זענען געווען צייטן וואס מיר האבן נישט געקענט צאלן די  מו"ה ...

מלמדים און טיטשערס וכו' האט אונז מו"ה ... ני"ו געהאלפן, ער האט מיר זייער אסאך 

זאל קענען מאל געבארגט צענדליגער טויזנטער דאללער און מנדב געווען געלט אז איך 

אן דעם וואס ער זאל האבן עפעס א טובת הנאה פון דעם, ער האט דאס געטון  -אנגיין 

 נאר צו העלפן א צווייטן איד, צו העלפן א פלאץ וואו מען ראטעוועט קינדער.

ווען מיר האבן געהאט פראבלעמען האט אונז מו"ה ... ני"ו געהאלפן; שוין צען 

יט און שריט. אנגעהויבן א גאנץ יאר אין שטאט און יאר וואס ער העלפט מיר אויף טר

אזוי אויך זוממער אין קעמפ; אנגעהויבן מיטן צאלן מלמדים און טיטשערס, ביזן געבן 

 עסן פאר די בחורים. און ביי יעדע פרט וואס מיר דארפן נאר הילף אינעם מוסד.



תשע"ח הֵא ְר פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        יב | 

ונדערטער מיר האבן שוין געראטעוועט הונדערטער בחורים פון שלעכטע זאכן; ה

בחורים האבן שיין חתונה געהאט און פירן שיינע שטובער, זיי זענען זייער שיין מצליח 

אין לעבן בזכות די ישיבה וואס נעמט אריין בחורים וואס האבן נישט קיין פלאץ אין 

 אנדערע ישיבות; אלעס גייט לזכות מיין טייערער חבר מו"ה ... ני"ו.

טער זאל קוקן אויף דעם מענטש נישט ווי מען דערפאר בעט איך דעם חשוב'ן ריכ

קוקט אויף א יחיד, מען זאל קוקן אויף מיין טייערע חבר מו"ה ... ני"ו ווי מען קוקט 

אויף א רבים; אז ער וועט זיצן אין תפיסה וועט פעלן פאר אונז אלעמען, אז ער וועט 

ן אנגיין מיט זייער זיין איינגעשפארט חס ושלום וועלן זייער אסאך מענטשן נישט קענע

 לעבן.

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער חשוב'ער שופט זאל האבן הצלחה אין זיינע 

מעשים און זיין דער גוטער שליח צו ראטעווען מיין ליבער חבר מו"ה ... ני"ו וואס האט 

זיך אוועק געגעבן זיין לעבן צו העלפן אידישע קינדער און איז שטענדיג גרייט צו 

א צווייטן; אפילו יעצט ווען ער איז פארנומען מיט זיין פרשה, ער האט נישט העלפן 

זיין קאפ אויפן פלאץ, ער איז פארנומען און זוכט אלע וועגן ווי אזוי זיך צו פארטיידיגן 

דאך העלפט ער ווייטער מענטשן, ער העלפט מיר ווייטער מיט די מוסד; עס איז מיר  –

זאל זיין אזוי סעלפלעס, גארנישט טראכטן פון זיך ווען ממש א וואונדער ווי א מענטש 

 עס קומט צו העלפן א צווייטן.

איך בין זיכער אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן ער וועט ארויסגיין פריי פון 

 זיין פרשה, ער וועט ווייטער קענען העלפן מענטשן בפרט און מוסדות התורה בכלל.

גוטס וואס ער האט געטון מיט מיר ווען קיינער  איך וועל שטענדיג געדענקען דאס

האט נישט געוואלט רעדן מיט מיר; קיינער האט נישט געוואלט קוקן אויף אונז, מען 

האט אונז פארשעמט און באשמיצט אין די גאנצע שטאט פאר איין עבירה: "פארן אריין 

... ני"ו האט מיר  נעמען בחורים וואס קיינער קוקט זיך נישט אום אויף זיי"; נאר מו"ה

 געעפענט זיין טיר און שטענדיג געהאלפן.

 איך וואונטש פארן חשוב'ן ריכטער הצלחה אין אלע זיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'דארף מחנך זיין קינדער צו פאלגן

 יום ג' פרשת חקת, ו' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר לכבוד
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שוין געשריבן אין א בריוו אז קינדער דארף מען מחנך זיין צו פאלגן; איך האב דיר 

עלטערן דארפן זיין זייער שטארק אז 'א ווארט איז א ווארט'. אודאי וועלן זיי 

אויספרובירן די עלטערן וכו', אבער אז זיי וועלן זען אז די עלטערן זענען שטארק מיט 

 אויסוואקסן געזונטע קינדער.זייערס א ווארט וועלן זיי ווערן מחונך און 

אז די עלטערן אליינס זענען מסופק, אדער אויב עס זענען דא חילוקי דעות צווישן 

מאן און ווייב דעמאלט איז זייער שווער צו מחנך זיין די קינדער געזונטערהייט. אבער 

לגן ווען די קינדער זעען ווי די עלטערן זענען שטארק מיט זייער מיינונג וועלן זיי פא

 און זיך אויפפירן מיט גרויס דרך ארץ.

מיין טייערער ליבער ... נרו יאיר, מען קען וויסן אלע עצות, מען קען וויסן אלע 

חכמות אין חינוך אבער אן תפילה האט מען גארנישט. מען דארף אסאך בעטן דעם 

קינדער  אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו קינדער יראי ה'; עלטערן וואס ווילן ערליכע

דארפן אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם טאג נאך טאג, אסאך בעטן דעם 

 אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו ערליכע קינדער.

דו קענסט נוצן דיין מעשר געלט פאר אלע הוצאות צו פארן צום הייליגן רבינ'ס 

 ציון.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קינדער מאכן נאך די עלטערן

 יום ג' פרשת חקת, ו' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי' לכבוד

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

ביז דערווייל שיקטס אייער אינגל אין די ... חדר און אייער מיידל אין זייער מיידל 

שולע; אז אייערע קינדער וועלן זען ווי טאטע מאמע פירן זיך מיטן רבינ'ס וועג וועלן 

אויך וועלן זיין ברסלב'ע אידן. דער עיקר זעט עס זאל נישט זיין קיין מחלוקת ביי זיי 

 אייך, עס זאל זיין שלום.

ר די קליינע קינדער איז נישט ל פאפו-נגאז מען מאכט א פריוואטע קליינע סווימי

 קיין פראבלעם אז זיי זאלן שווימען צוזאמען.

יר העלפט זיי אינעם טאג טעגליכן בזכות וואס איר זענט מכבד אייערע עלטערן, א

לעבן און איר וואוינט מיט זיי מיט אזא איבערגעגעבנקייט וועט איר זוכה זיין צו די 

 ".ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי" (שמות כ, יא):ברכות וואס די תורה געבט פאר די מצוה 
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... 

~~~~~~~~~~ 
די פארשריט פונעם נייעם בנין אין אומאן וואו מיר וועלן זיך האלטן צוזאמען 

אומאן איז דער פלאץ וואו מען באנייט אויפן וועג ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט; 

דאס גרויסקייט פון  ת;אונזערע שווערע נסיונו מיטזיך צו האבן כח זיך צו דערהאלטן 

צו זען זיך זיין ביים רבי'ן אויף ראש השנה; מיטברענגען די קינדער אויף ראש השנה; 

 .איינרישן מתנות פארן רבי'ן

 יום ד' פרשת חקת, ז' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

השנה שנת תשע"ט  בחסדי השם יתברך וועלן מיר זיין דאס יאר אין אומאן ראש

 אינעם נייעם בנין.

מיר וועלן זיך מחזק זיין מיטן רבינ'ס עצות והתחזקות אזוי ווי מיר האבן מקבל 

געווען פון מוהרא"ש; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט איבער געגעבן דעם רבינ'ס 

ווערטער אן דריידלעך און אן חכמות, נאר בתמימות ובפשיטות אזוי ווי דער רבי האט 

נאך כח  -נאך א שטיק שכל, נאך א ווארט פון רבי'ן  -גט. יעדעס ווארט פון רבי'ן געזא

 צו לעבן.

(סיפורי מעשיות, דער הייליגער רבי האט דערציילט אין די מעשה פונעם בעל תפילה 

אז דער קעניג האט געוויזן פאר אלעמען א וועג ווי זיי זאלן גיין מחדש זיין  מעשה יב)

זייער כח; דער מליץ און דער חכם, דער גיבור און דער אוהב נאמן, פאר די אלע האט 

דער קעניג געוויזן א וועג ווי זיי זאלן גיין זיך באנייען זייער כח; מיר פארן קיין אומאן 

צו באנייען אונזערע כוחות, מיר זאלן אויס'פועל'ן א זיסע  הנשף ראש הצום רבי'ן אוי

יאר; אין אומאן איז דער פלאץ וואו מען באנייט זיך צו האבן כח זיך צו דערהאלטן אין 

 אונזערע שווערע נסיונות.

און  מען האלט דאס נאך אינמיטן ענדיגןדער בנין איז נאך נישט פולקאם פארטיג, 

ס מער מען קען פאר דעם יאר. ווען דער רבי האט זיך מען פראבירט צו ענדיגן ווא

געגרייט צו פארן קיין ארץ ישראל, האט קודם געהייסן אז איינער פון אנשי שלומינו 

וועלן מיט פארן מיטן רבי'ן, למעשה האט זיך דאס נישט אויסגעארבעט ווייל ער איז 

עפל צדה לדרך פארן  געקומען צום רבי'ן זיך אויפטון אז ער האט איינגעקויפט שיינע

 -וועג קיין ארץ ישראל, האט אים דער רבי געזאגט: "אז דו האסט אינזין שיינע עפל 

קענסטו מיט מיר נישט פארן קיין ארץ ישראל"; ווייל דער רבי איז געפארן קיין ארץ 
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ישראל נישט פאר גשמיות וכו', און אז מען האט אינזין שיינע עפל פארן וועג, קען מען 

 יט פארן מיטן רבי'ן.נישט מ

איך האף אז דו וועסט ארויס נעמען פון דעם מעשה פארוואס מיר פארן קיין 

אומאן; מיר פארן צום רבי'ן ווייל דער רבי האט געהייסן קומען, אזוי ווי דער רבי האט 

ראש השנה , זיין ביי מיר ""ָהראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל (חיי מוהר"ן, סימן תג):געזאגט 

איז גרעסער פון אלעס, "ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי, ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקָֹרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי, ְוָלָּמה א 

ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי, ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה", און איך וואונדער זיך 

יבן אין מיר, פארוואס זאלן זיי נישט מעורר זיין מיינע אויף מיינע תלמידים וואס גלי

מענטשן אז אלע זאלן קומען צו מיר אויף ראש השנה, "ִאיׁש א ֵיָעֵדר", קיינער טאר 

 נישט פעלן.

"ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק רֹאׁש ַהָּׁשָנה", מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, "ְוִהְזִהיר 

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו, ּוְמקָֹרב ֵאָליו, ִיְהֶיה ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו, א ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, 

ֶיְחַסר ִאיׁש", און דער רבי האט געהייסן מען זאל מודיע זיין פאר אלע מענטשן וואס 

ִלְהיֹות גלייבן אין אים, אז ער האט געהייסן קומען צו אים אויף ראש השנה, "ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה 

ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי לֹו ִלְׂשֹמַח ְמאֹד ְמאֹד, 'ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים, ִּכי ֶחְדַות ה' 

ִהיא ָמֻעְּזֶכם'", און ווער עס איז זוכה צו זיין ביי אים אויף ראש השנה דארף זיך זייער 

 פרייען א גאנץ יאר, עיין שם.

אינגלעך וואס זענען זיבן יאר און העכער און אזוי אויך אלע ברענג מיט אלע דיינע 

דיינע בחורים; קוק נישט אויף גארנישט, געלט טאר נישט זיין קיין אפהאלט. החכם 

עיניו בראשו, גרייט זיך אן א פושקע אנהייב יאר, אויף די פושקע שרייב ארויף: "אומאן, 

"ְּפרּוָטה  (בבא בתרא ט:):ושקע, און קודש קדשים". יעדן טאג לייגט מען אריין אינעם פ

 ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחְׁשּבֹון ָגדֹול", אזוי דארף מען נישט בארגן קיין געלט.

מיטן אייבערשטנס הילף וועלן מיר האבן מלמדים וואס וועלן לערנען און 

דאווענען מיט די קינדער במשך די אלע טעג וואס מען איז ביים רבי'ן אין אומאן; די 

נאר  -ר וועלן נישט זיין אויף הפקר, די קינדער וועלן נישט וויסן עפעס אנדערש קינדע

תורה תפילה און פון רבינ'ס ציון. בשעת די תפילות וועלן די קינדער העלפן מיטן 

 דאווענען.

יעצט אז מען שטייט שוין נענטער צום נייעם יאר, מען פארט שוין באלד קיין 

ינרישן מתנות פארן רבי'ן. דער דרך העולם איז אז ווען אומאן, זאלסטו שוין זען זיך אי

מען ליידנט זיך איין ביי א צווייטן ברענגט מען א מתנה; דארפן מיר שוין טראכטן: 

'מיט וואס קום איך קיין אומאן צום רבינ'ס ציון?' יעדער וויל אודאי קענען זאגן פארן 
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י, איך האב מסיים געווען רבי'ן: "רבי, איך האב געענדיגט ששה סדרי משנה"; "רב

 וכו'"; אזוי אויך מיט הפצה: "רבי, איך האב מפיץ געווען דיינע ספרים, דיינע עצות".

מיטן אייבערשטנס הילף פאר איך ארויס מארגן אין קעמפ; די בחורים קומען 

 ארויס קומענדיגע וואך. דארט וועלן מיר קענען זיין אפגעהיטן פון די גאס.

 ן דורכאויס דעם זוממער.איך האף דיר צו זע

איך שיק דיר דא מיט בילדער פון אומאן; געב א קוק אויף די ניסים וואס דער 

ט זיך א בנין אן קיין עשירים און אן קיין נגידים, אן עמאכט, עס בויאייבערשטער האט ג

 נאר מיט די הילף פונעם אייבערשטן. -גארנישט 

... 

~~~~~~~~~~ 
פון טראגעדיעס וואס פאסירן רחמנא לצלן; א ארויסנעמען א מוסר השכל 

מענטש דארף שטענדיג טראכטן 'וואס וועל איך מיט נעמען מיט מיר אויף יענע 

וועלט?' אריינכאפן א דף גמרא אפילו מען איז שטארק פארנומען מיטן זיך פאקן און 

 פארן אין קאנטרי.

 רט קטןשנת תשע"ח לפ, ח' תמוז, יום ה' פרשת חקת -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד... נרו יאיר

הערט יעדן טאג  ןדי קומענדיגע מינוט; מע ןקיינער ווייסט נישט וואס גייט פאסיר

 דער וועלט יונגערהייט. ןפו ןאוועק געריס ןווער ןשרעקליכע מעשיות ווי מענטש

"ִּכי ַּגם א ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים  (קהלת ט, יב): שלמה המלך זאגט

ִּבְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח ָּכֵהם יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם 

 ׁשָרָעה? ָאַמר ֵרי ָדהֹוַמאי ְמצ (סנהדרין פא:): ענען אויף דעם די הייליגע חכמים'ִּפְתאֹם", דרש

גרויסע נעץ, נאר דאס איז א  קייןי מסביר: דאס איז נישט "", איז רשהּכָ ַח ": ׁשָלִקי

יין אר, אזוי כאפט עס באמערקןנישט  קענעןשוואכע קליינטשיגע העקעלע וואס די פיש 

צו פיש, מיר געפונען  צוגעגליכן. אזוי אויך זענען מיר פישןאין זיך פלוצלינג גרויסע 

זיך אויף די וועלט ווי אינמיטן וואסער, און אזוי ווי אין וואסער קומען פיש כאפערס 

יעדע מאל ווערט פארכאפט נאך און נאך פיש, אזוי אויך ווערן יעדן  -און פאנגען פיש 

טאג פלוצלינג אוועק גענומען מענטשן פון דער וועלט; קיינער נעמט נישט ארויס קיין 

, נאר שטענדיג דאכט 'ס קען דאך צו מיר פאסירן דאס זעלבעע' מוסר השכל און טראכט:

 זיך אז די אלע טראגעדיעס פאסירן נאר צו א צווייטן.
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נעכטן האט פאסירט א שרעקליכע טראגעדיע, א אינגערמאן איז ארויס געפארן 

ע אין קעמפ פארן זוממער און אויפן וועג האט ער זיך צוזאמגעקראכט מיט א צווייט

אזעלכע מעשיות דארף דאס  טמען הער ןלא עלינו אומגעקומען; וועאיז אר און ער ק

ן אויך באלד שויאפשר דארף איך 'עם מענטש. מען דארף טראכטן: דגעבן א קיצל 

? נאר די דיבורים ריך דארט מיט נעמען מיט מיא אהיים גיין צום אייבערשטן, וואס וועל

דארט  רם אייבערשטן וועלן מיוואס איך האב ארויס געכאפט יעדן טאג צו רעדן צו

 '.באגלייטן

(תנא דבי אליהו,  ם לברכה זאגןזכרונן וואס חכמינו 'ש פלעגט שטענדיג חזר"מוהרא

, "ֹוָלמֹוְלֵבית ע יעַ ֶׁשַּיּגִ ַעד  ֹותֹוא יםּוִ , ֵהם ַהְמלַ תּלֹוְתפִ ּו תֹויחִׂש  הּבֶ ְר ַּמ ַה  לֶׁשּכָ "ְלִפי  פרק טו):

שמועסט אסאך צום אייבערשטן, ווען א מענטש רעדט אסאך צום אייבערשטן, און ער 

 דאס באגלייט אים צו זיין אייביגע רוה.

עם דווען מען הערט אזעלכע שוידערליכע מעשיות דארף דאס געבן א שטעל אפ 

ם לברכה זכרונחכמינו ' ואס וועל איך מיט נעמען מיט מיר?'ומענטש ער זאל טראכטן: 

ְוא ָזָהב ְוא  ֶסףּכֶ ְלָאָדם א  ֹוָאָדם, ֵאין ְמַלִוין ל לֶׁש  ֹוִטיָרתּפְ  ַעתֶׁשִּבְׁש ְלִפי " (אבות ו, ט): זאגן

מענטש גייט אוועק  ", ווען אְלָבדּבִ  ִביםֹוט יםִׂש ַמעֲ ּו ָרהּתֹו, ֶאָלא תּיֹולִ ּגָ ַמְר ּו תֹובֹוֲאָבִנים ט

אין שטוב, און מען  ו'וכ' פון די וועלט בלייבט די גאנצע געלט און זילבערנע כלים וכו

 ורה ותפילה.נעמט גארנישט מיט, נאר ת

איין ' ט יעדן טאג:'עם מחשבה, ער חזרדעם מענטש וואס לעבט מיט דוואויל איז 

מיר גארנישט איבער בלייבן נאר דאס פון טאג וועל איך איבער לאזן די וועלט, עס וועט 

ביסל תורה וואס איך לערן יעדן טאג; נאר די פרקים משניות און דפים גמרא וואס איך 

 '.דאס וועט מיר באגלייטן אויף יענע וועלט -ו זאגן יעדן טאג האב זוכה געווען צ

אז מען לעבט מיט די מחשבה דעמאלט לאזט מען זיך נישט נארן און מען זוכט 

 יין צו כאפן וואס מער גוטע זאכן.ריעדן טאג א

אפילו דו ביסט היינט פארנומען מיטן זיך פאקן ארויס צו פארן אין קעמפ, זאלסטו 

 עם דף גמרא.דיין כאפן אביסל גוטס, זע צו לערנען ראויך א

 שע מיר געזונט און שטארק.'זבאלד ארויס אין קעמפ; בלייב 'איך פאר אם ירצה ה

... 

~~~~~~~~~~ 
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 רעדן צו מיידלעך איבער די גרויסקייט פון שערן די האר נאך די חתונה

 קטןיום ה' פרשת חקת, ח' תמוז, שנת תשע"ח לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.... מרת ד לכבו

ט העלפן די קענ אירבעטן אויב  אייךעס קומט יעצט זוממער וויל איך אזוי ווי 

 .ךמיידל קעמפ מיטן לייגן שלאפן די מיידלע

זיי שיינע  טפארצייל ;שמועסן מיט זייאיר  לייגט זיי שלאפן זאלט אירבשעת 

אין הארץ ווערן יינגעבאקן עס זאל זיי א, אז ות פון צדיקים, מעשיות פון תפילהמעשי

 אז וואס זיי דארפן זאלן זיי נאר בעטן דעם אייבערשטן.

ווען מען רעדט אומדירעקט האט מען א גרעסערע השפעה ווי ווען מען רעדט 

דירעקט; ווען מיידלעך הערן חיזוק אויף אמונה נישט ביי אן עמטליכע שיעור, גייט 

לייגט  אירא שיעור וכו'. דעריבער ווען  ןערה זיידאס שטערקער אריין אין זיי ווי ווען 

מיט  ןלעבפון דאס גרויסקייט  איבערסן מיט זיי אביסל שמועאיר  זיי שלאפן זאלט

אמונה, וואס אזוי איז דער לעבן פיל גרינגער; א מענטש וואס גלייבט אינעם 

אייבערשטן, ער ווייסט אז עס איז נישט דא קיין שום טבע מקרה מזל, נאר אלעס איז 

 לעבן. אסאים גרינגער דאיז  -דער אייבערשטער 

ש האט זיי ווי מוהרא" טמיט זיי פון צניעות; פארצייל זאלט איר שמועסןאויך 

געוויינט צו די פריש חתונה געהאטע ווייבלעך זיי זאלן זיך אפשערן די האר. מוהרא"ש 

 האט געזאגט: "ענדערש זאל מען טראגן א שייטל, אבי מען זאל זיך אפשערן די האר".

ליידער האט זיך אריין געכאפט צווישן היימישע משפחות אז מען גייט מיט די 

דאס קומט ווייל מען ווייסט  ;ך לאזן זיך וואקסן די האראייגענע האר, היימישע ווייבלע

 נישט וואספארא צרות דאס ברענגט אויף די גאנצע שטוב.

האט דאך אליינס געהערט כמה וכמה פעמים פון מוהרא"ש זכרונו לברכה ווי איר 

וואס שערן זיך אפ זייער פרויען ער האט צוגעזאגט אלע ישועות און אלע ברכות פאר די 

וי מער מען רעדט צו די מיידלעך ווען זיי זענען נאך יונג און זיי האבן נאך נישט האר; ו

דעמאלט גייט דאס אריין אין  - נאך נישט נוגעאין די יארן ווען עס איז זיי  - סיוןדעם נ

זיי, און אזוי ארום וועלן זיי אויך זיין פון די ערליכע פרויען וואס פירן זיך ווי אלע 

 געלערנט. צדיקים האבן אונז

האט נאכגעזאגט פון הייליגן  וויפיל מאל האבן מיר געהערט פון מוהרא"ש ווי ער

ר'ער רבי זכותו יגן עלינו ווי ער פלעגט וויינען צו די פרויען "כל נדרי" ביינאכט אסאטמ

האר. ער האט אויסגעוועלט דעם הייליגסטן -אז מען זאל נישט לאזן וואקסן קיין ביי
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צייט פון יאר: "כל נדרי ביינאכט", דעמאלט האט ער געוויינט און געבעטן אלע פרויען 

האר! ער פלעגט חזר'ן וואס דער הייליגער צדיק ר' -בייזיי זאלן נישט לאזן וואקסן 

פנחס'ל קאריצער זי"ע האט געזאגט: "די גאנצע גאולה הענגט אויף א האר"; דאס 

 הייסט אז די 'ביי האר' האלט אפ משיח פון קומען.

האר, ליידער האט זיך אריין געכאפט צווישן -היינט האלט מען שוין נישט ביי ביי

ט אז די ווייבער גייען אייגענע האר; מען מאכט ליצנות פון ערליכע היימישע אינגעליי

אידן און פון פריערדיגע צדיקים וואס האבן אזוי געוויינט און געשריגן וועגן דעם. איין 

זאך כאפט מען נישט, אז מען מאכט פון זיך אליינס ליצנות און מען טוט זיך אליינס 

פון דארט א אין שטוב און מען פארטרייבט שלעכטס; מען ברענגט אריין די סטרא אחר

"'ּתּוְנָבא  (נשא קכה:):רבי שמעון בן יוחאי זאגט דער הייליגער תנא די שכינה, אזוי ווי 

ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס 

ָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען. לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲע 

'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', און דאס איז פון די יסודות פון א אידישע שטוב, 

אז מען זאל נישט זען די האר פון די פרוי. 'ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א 

פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים 

ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא' איז זי גורם אז עס זאל זיין ארימקייט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא 

ח זיין און זיי וועלן ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא' און זי איז גורם אז אירע קינדער וועלן נישט מצלי

נישט זיין חשוב, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' און זי איז גורם אז די סמ"ך מ"ם 

און די נישט גוטע זאלן זיין אין איר שטוב. 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער איז דאס אלעס גורם? 

י וואס איר האר זעט זיך ארויס". און 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרו

פארשטייט זיך אז פארקערט איז נאך מער; א פרוי וואס געבט אכטונג אז אירע האר 

 זאל זיך נישט ארויסזען וועט האבן אלע ברכות, און זי וועט האבן נחת פון אירע קינדער.

טון?  אונז שלעכט -פארוואס האבן די צדיקים געוויינט? וואס האבן זיי געוואלט 

האבן זיי דען געוואלט ארויפלייגן אויף אונז נאך זאכן וואס מען טאר נישט?! עס איז 

נאריש צו הערן ווי אינגעלייט רעדן מיט א לייכטזיניגקייט, כאילו די צדיקים זענען נאר 

דא צוצונעמען פון אונז די הנאה פון דער וועלט; זיי האבן געוויינט נאר פאר אונז. ווייל 

גארנישט און מיר ווייסן גארנישט, מיר זענען פשוט'ע מענטשן, הלואי זאלן  מיר זעען

מיר ווערן אנגערופן 'פשוט'ע מענטשן'... מיר זעען נישט פון וואס צרות קומען, אזוי 

אויך ווייסן מיר נישט וואס ברענגט ערליכע קינדער, מיר ווייסן נאר וואס די הייליגע 

נישט לאזן זיך זאל  עןעוויינט און געבעטן אז די פרויצדיקים זאגן, און אז זיי האבן ג

 דארפן מיר דאס טון. -האר  דיוואקסן 
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 איר טווע דא געשריבן מיר האבן אייךך וואס ט רעדן מיט די מיידלעווע איראז 

 מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן און פאר מיר פערזענליך.

 אייערעזוכה זיין צו זען נחת ביי איר  העלפט מיר זאלט אירבזכות דעם וואס 

 ענינים. אייערעגעבן הצלחה אין אלע  אייך קינדער, און דער אייבערשטער זאל

... 

~~~~~~~~~~ 
 יישר כח פאר'ן העלפן די קאמפיין פאר די ישיבה

 שנת תשע"ח לפרט קטן, ח' תמוז, יום ה' פרשת חקת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מו"ה ... הי"ו

איך אייך דאנקען פארן העלפן דעם "טשערעדי קאמפיין" עס זאל  ראשית כל וויל

 געקרוינט ווערן מיט הצלחה.

דער אייבערשטער האט געהאלפן אז די קאמפיין האט געהאט א דאפעלטע 

הצלחה און עס איז אריין געקומען דאפעלט ווי מען האט זיך גערעכנט; דאס איז נאר 

 אלע אייערע כוחות.בזכות וואס איר האט ארויס געהאלפן מיט 

איר געדענקט דאך אודאי ווען מיר האבן געעפענט די ישיבה וואסערע רדיפות מיר 

זענען דעמאלט אויסגעשטאנען; מען האט אייך גע'רודפ'ט אויף די עבירה אז איר האט 

אונז פארדינגען א פלאץ פאר די ישיבה. און יעצט האט דער אייבערשטער געהאלפן אז 

י תלמידים, אזוי ווייט אז מיר האבן שוין נישט קיין פלאץ פאר די עס ווערן נתרבה ד

 קינדער.

איך דאנק אייך פארן העלפן אז די קאמפיין זאל זיין מיט הצלחה; סיי וואס איר 

האט געהאלפן בגוף אז איר האט זיך אנגעשטרענגט עס זאל זיין מיט הצלחה, סיי מיט 

עולם אנטייל צו נעמען אין די צדקה די דרשות וואס איר האט דערביי געבעטן דעם 

 ובעיקר פארן געבן פאר יעדע פרוטה דאפעלט.

די זכות זאל אייך באשטיין און דאס וועט אייך בלייבן אויף יענע וועלט, אז איר 

האט געראטעוועט בחורים פון שלעכטס, און בכלל נעמט איר א חלק אין אלע גוטס 

 וואס קומט ארויס פון דעם הייליגן ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
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דאס גרויסקייט און שמחה פון שבת; מיר דארפן נאכמאכן דעם הייליגן באר מים 

חיים זי"ע און טאנצן פאר שמחה א גאנץ שבת; זען אויף אלע וועגן זיך נישט צו 

צעאמפערן מיט די ווייב; ארויסהעלפן אין שטוב, גיין אין די וועגן פון די הייליגע 

זומערדיגע יסנוצן דעם שבת טאג פאר תורה, בפרט די לאנגע תנאים און אמוראים; או

 שבת נאכמיטאג'ס.

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

 לכבוד ... נרו יאיר

א פאר שמחה ווען מיר וואלטן געוואוסט וואס שבת איז, וואלטן מיר געטאנצן 

 גאנץ שבת.

אזוי ווי שבת איז די בעסטע מתנה וואס מיר האבן באקומען פונעם אייבערשטן; 

דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו "ַמָּתָנה  (שבת י:):די הייליגע חכמים זאגן 

דער הייליגער  -טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְּבֵבית ְּגָנַזי ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה", איך האב א גוטע מתנה פאר די אידן 

שבת ווערן מיר נאנט צום אייבערשטן. שבת איז אמונה, מען חזר'ט נאכאמאל אז  שבת;

דער אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טעג פון די וואך און שבת האט 

 ער גערוהט.

דער הייליגער באר מים חיים זכותו יגן עלינו פלעגט שבת זיין מיט א קאפ העכער 

ען אויף זיינע בגדים אז זיי זענען קורצער ווי אין די פון א גאנצע וואך, מען האט געז

וואכן טעג; מוהרא"ש האט דאס געגעבן צו פארשטיין, וואס הייסט ער איז געווען 

העכער מיט א קאפ? אז ער איז געווען אזוי פרייליך א גאנץ שבת, ער האט געטאנצן 

פון גרויס  -אפ און געשפרינגען אז עס האט אויסגעזען ווי ער איז העכער מיט א ק

 שמחה.

דאס דארפן מיר נאכמאכן; מיר דארפן א גאנץ שבת טאנצן פאר שמחה, "ברוך 

השם שלא עשני גוי, איך בין א איד און איך האלט שבת; איך דרייוו נישט שבת, איך 

רייכער נישט שבת און איך נוץ נישט מיין טעלעפאן שבת", און אזוי דארף מען זיך 

(ליקוטי מוהר"ן חלק ב', קען, אזוי ווי דער רבי האט אונז מזהיר געווען פרייען מיט וואס מען 

"ָצִריך ִלָּזֵהר ְמאֹד ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבת, ִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה סימן יז): 

יך ִלְנהֹג ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד", מען דארף זיין זייער פרייליך שבת, "ְוַהְּכָלל, ֶׁשָּצִר 

ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש, ְוִלְבִלי ְלַהְראֹות ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ְּכָלל, ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה'", שבת טאר מען 

 נישט ווייזן קיין שום עצבות, מען דארף ארום גיין א גאנצן צייט מיט א שמייכל.
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מענטש קען זיך צוקלעבן צום דער ס"מ ווייסט אז שבת איז א צייט וואס א 

אייבערשטן, דערפאר מאכט ער עס זאל זיין מחלוקת אין אידישע שטובער צווישן מאן 

און ווייב, מען צעאמפערט זיך צוליב שטותים והבלים און מען גייט אריין אין שבת 

קודש צעקריגטערהייט. אנשטאט זיך אויפעסן פארוואס דאס איז נאך נישט גרייט און 

טו דו, מאך דו, העלף דו אנגרייטן דעם שבת; , איז נאך נישט געמאכט ס יענץפאר ווא

אז עס האט געפאסט פאר אלע צדיקים צו העלפן אנגרייטן דעם שבת מעג אונז אויך 

 פאסטן צו העלפן אין שטוב.

אין די גמרא ווערט אראפגעברענגט ווי די הייליגע תנאים און אמוראים האבן 

רב ספרא האט אפגעברענט דעם קאפ  (שבת קיט.):ייטן דעם שבת געהאלפן אין שטוב צוגר

פונעם בהמה לכבוד שבת, רבא האט אליינס געזאלצן די פיש, רב הונא האט אנגעגרייט 

די ליכט, רב פפא האט געמאכט די קנויטן, רב חסדא האט געשניטן די גרינצייג, רבה 

ן די פייער מיט קליינע און רב יוסף האבן געהאקט האלץ, רבי זירא האט אנגעצינד

ן געברענגט אלע קליידער און שטיקלעך האלץ, רב נחמן בר יצחק האט אליינס אריי

אזוי ווי  מען גרייט זיך אן מקבל צו זיין א חשוב'ע גאסט; זעט מען פון דעם ווי  כלים

געטון לכבוד שבת מיט די גרעסטע  נסאלעס אליידי הייליגע תנאים און אמוראים האבן 

 חה.מאס שמ

"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְמָלאָכה  (תנא דבי אליהו, פרק א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָּכל ִׁשָׁשה ָיִמים, יֹום ַהַׁשָּבת ַיֲעֶׁשה ּכּולּו ּתֹוָרה", אפילו אז מען ארבעט א גאנצע וואך זאל 

ְוֵיֵלך ְלֵּבית מען שבת לערנען תורה, "ִמָּכאן ָאְמרּו: ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְוִיְׁשֶנה ְּבַׁשָּבת, 

ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִמְדָרׁש, ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ַּבְּנִביִאים, ְוַאַחר ֵיֵלך ְלֵביתֹו ְויֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה", 

דערפאר זאל א מענטש אויפשטיין שבת צופרי און גיין אין שול לערנען און דאווענען, 

ְמנּוָחה ְלקּוְדָׁשא ְּבִריך הּוא ֶאָּלא  און נאכדעם אהיים גיין מאכן די סעודה, "ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו

ִעם עֹוֵׂשי ּתֹוָרה ִּבְלַבד", ווייל דער אייבערשטער האט נישט קיין נחת פון א מענטש נאר 

אז דער מענטש לערנט תורה. "ִמָּכאן ָאְמרּו: ֶׁשִּיְקָרא ָאָדם ְּכֵדי ֶׁשא ַּתִׂשיֶגנּו ּבּוָׁשה ּוְכִליָּמה 

א ֶׁשָקִריָת", "ַעמֹוד ַוַערֹוך ִמְׁשֶנה ֶׁשָׁשִניָת", זאגט ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: "ַעמֹוד ַוַערֹוך ִמְקָר 

אליהו הנביא ווייטער א מורא'דיגער לשון: א מענטש זאל זען צו לערנען חומש און 

משניות, ווייל ווען מען קומט ארויף אויף יענע וועלט פרעגט מען דעם מענטש: "הייב 

שניות וואס דו האסט אן זאגן חומש וואס דו האסט געלערנט", "הייב אן זאגן מ

געלערנט", און ווי גרויס וועט זיין די בושה אז מען וועט בלייבן שטיין מיט אן אפענעם 

 מויל און מען וועט נישט האבן וואס צו ענטפערן.
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יעצט אין די זוממער טעג ווען דער טאג איז זייער לאנג איז דא שבת נאכמיטאג 

גן, מען קען אביסל פארברענגען מיט די צייט פאר אלעס; מען קען זיך אביסל אראפליי

משניות,  לסאביווייב און קינדער און אויך איז דא צייט צו לערנען די שיעורים כסדרן, 

 גמרא וכו'. לאביס

 א פרייליכן ליכטיגן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 שידוך?ווי אזוי נעם איך אראפ די קללה אז איך וועל נישט טרעפן מיין 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אלס א תלמיד פון ישיבה וויל איך אנוואונטשן א מזל טוב פאר'ן ראש ישיבה אז נאך א בחור פון ישיבה 

איז געווארן א חתן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה זאל זען אסאך אידיש נחת ביי מיר 

 און ביי אלע תלמידים.

א דאנק דעם ראש ישיבה'ס עצות און לימודים ווער איך נישט צעבראכן ווען א בחור וואס  ברוך ה' אז

איזיונגער פון מיר ווערט א חתן, ווייל דער ראש ישיבה חזר'ט שטענדיג אז יעדער איינער האט זיין זיווג און 

 קיינער קען נישט צונעמען מיין באשערטע זיווג.

עם בריוו איז, אז איך בין באזארגט וועגן מיין שידוך צוליב א וואס ברענגט מיך יעצט צו שרייבן ד

 צווייטע סיבה, און דאס מאכט מיך שוין יא צעבראכן.

דאס איז פארגעקומען פאריאר ווען דער ראש ישיבה האט מיך איינמאל אנגעשריגן אז "איך וועל נישט 

טענדיג אין די אויערן, און איך ווער קענען חתונה האבן בעפאר נאך עטליכע יאר!", דער זאץ קלינגט מיר ש

 ממש משוגע פון דעם.

דערפאר קום איך מיט א צעבראכן הארץ פרעגן דעם ראש ישיבה אויב איז דא עפעס אויף די וועלט 

וואס קען אראפנעמען פון מיר די קללה, אדער האב איך נישט קיין ברירה נאר אויסווארטן נאך אפאר יאר 

 ין, און דעמאלט זוכה זיין צו טרעפן מיין זיווג.ביז די קללה וועט אוועקגי

 יישר כח פאר מיין לעבן, א גוט שבת.

 תשובה:

 יום א' פרשת חקת, ד' תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאיר נרו...  לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

האבן און איך איך שעלט נישט קיינעם; איך פארגין דיר דו זאלסט שוין חתונה 

דאווען פאר דיר יעדן טאג דו זאלסט בקרוב טרעפן דיין שידוך און אויפשטעלן א שיינע 

 שטוב.

דאס וואס איך האב דיר געזאגט פאריאר אז דו וועסט נאך דארפן לאנג ווארטן 

אויף דיין שידוך; ווייל דו האסט פארגאסן אידיש בלוט אין ישיבה. דו האסט ארויס 

אויף אן אומשולדיג בחור אז ער ווערט א חתן צו משפחת ..., דער געלאזט א שמועה 

בחור איז געקומען צו מיר וויינען אז ער איז א חוזק פאר אלע בחורים, איך האב נישט 



תשע"ח הֵא ְר | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כה    

צנות, האב איך געזאגט אז דער וואס האט דאס יעוואוסט ווער עס האט געמאכט די לג

ווייל אז מען טשעפעט א צווייטן,  .אך דארפן ווארטן אויף זיין שידוךגעמאכט וועט נ

 באצאלט מען נאכדעם א טייערע פרייז. -מען מאכט וויינען א צווייטן 

פנינה און חנה, פנינה  -מיר געפונען ביי אלקנה אז ער האט געהאט צוויי ווייבער 

האט געהאט צען קינדער און חנה איז געווען אן עקרה, זי האט נישט געהאט קיין 

אז פנינה האט געטשעפעט חנה: "ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה  א א, ו)-(שמואלאין פסוק קינדער. שטייט 

ַּגם ַּכַעס ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה", זאגט רש"י אז זי האט איר געפרעגט: "ְּכלּום ָקִניָת ַהיֹום 

ַמֲעפֹוֶרת ְלִבְנ ַהָּגדֹול?" האסט געקויפט א ווארימע קלייד פאר דיין קינד? "אֹו ָחלּוק 

 ַהָקָטן?" האסט געקויפט א העמד פאר דיין בעבי? זאגן חכמינו זכרונם לברכה ְלִבְנ

"ְּפִניָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִנְתַּכְוָנה", פנינה האט אינזין געהאט לשם שמים, זי האט  (בבא בתרא טז.):

געוואוסט אז ווען א מענטש וויינט ווערן זיינע תפילות גלייך אנגענומען ביים 

עגט זי טשעפען חנה כדי זי זאל וויינען און זי זאל געהאלפן אייבערשטן, דערפאר פל

ווערן מיט קינדער; למעשה איז חנה טאקע געהאלפן געווארן, זי האט זוכה געווען צו 

זיין די מאמע פון שמואל הנביא, אבער אין די זעלבע צייט האט פנינה פארלוירן אלע 

ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים " א ב, ה):-(שמואלאירע קינדער, אזוי ווי עס שטייט 

 ֻאְמָלָלה", זעט מען ווי הארב עס איז צו טשעפען א צווייטן.

נרו יאיר שוין א חתן געווארן, ער האט שוין חתונה געהאט און נאך ... למעשה איז 

פאל אים  אביסל איז ער שוין א טאטע קיין עין הרע; יעצט דארפסטו אים איבערבעטן,

און זאג צו פארן אייבערשטן אז דו וועסט קיינמאל ער זאל דיר מוחל זיין, ס ופ דיצו 

 נישט מאכן קיין געלעכטער פון א צווייטן.

(ספר המידות, איך זאג דיר נאכאמאל: "איך שעלט נישט!" דער הייליגער רבי זאגט 

ּו", דער וואס שעלט איז פון עולם "ָהָרִגיל ִּבְקָללֹות הּוא ֵמעֹוָלם ַהּתֹה אות קללה, חלק ב', סימן א):

התוהו; אבער אז מען טשעפעט א צווייטן, מען מאכט א שפיל ווי איינער ווערט א חתן, 

 אויף דעם באצאלט מען א פרייז. -מען פארגיסט יענעמס בלוט 

"ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְׁשֵני ִמְקָראֹות ֶאָחד  (סוטה יד:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְמַקֵיים ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים ִּדְבֵרי ֲחֵבירֹו ְוֶאָחד ְמַקֵיים ַעְצמֹו ּוְמַבֵּטל ִּדְבֵרי ֲחֵבירֹו, ַמִּניִחין ֶאת 

ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַבֵּטל ֲחֵבירֹו, ְוּתֹוְפִסין ֶאת ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים ֲחֵבירֹו"; אז איינער זוכט 

אזא איינער האט הצלחה, אבער  -ך צו דערהאלטן און אויך דערהאלטן זיינע חברים זי

 איז מען אים אויך מבטל. -אז איינער בויט זיך אויף און ער איז מבטל זיין חבר 

הלואי זאלסטו אריין ברענגען צווישן דיינע חברים אז מען ווערט נישט גרויס ווען 

נישט חשוב ווען מען שפעט פון א צווייטן; שלמה מען לאכט פון א צווייטן, מען ווערט 



תשע"ח הֵא ְר פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        כו | 

"ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֶֹרה ִזִּקים ִחִּצים ָוָמֶות", אזוי ווי איינער שיסט פיילן  (משלי כו, יח):המלך זאגט 

א ְמַׂשֵחק ָאִני", אזוי טן יענעם צו הרג'נען, "ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר ֲה יאויף א צווי

יז דער וואס שפעט פון זיין חבר און ווען דער חבר כאפט אז ער מאכט חוזק פון אויך א

א ְמַׂשֵחק ָאִני", איך מיין עס נישט ערנסט; למעשה איז יענעמס בלוט אים זאגט ער: "ֲה 

 פארגאסן געווארן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן לעבן מיט אלעמען בשלום; מיר זאלן 

"ֵּתן  (תפילה קודם התפילה):הייליגער רבי ר' אלימלך בעט אין זיין תפילה  געדענקען וואס דער

ְּבִלֵּבנּו ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְוא ֶחְסרֹוָנם", רבונו של עולם! העלף מיר איך 

ל זאל זען נאר דאס גוטס ביי א צווייטן, איך זאל נישט זען יענעמס פעלערן, "ְוֶׁשְּנַדֵּבר ּכָ 

ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַּבֶּדֶר ַהָּיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפֶני", איך זאל רעדן שיין צו א צווייטן, "ְוַאל ַיֲעֶלה 

 ׁשּום ִׂשְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה", און איך זאל נישט פיינט האבן א צווייטן.

וייטן איד, מיר מיר זאלן נישט פיינט האבן א צו -דאס דארפן מיר בעטן שטענדיג 

זאלן קיינמאל נישט וויי טון א צווייטן איד, מיר זאלן נאר זוכן ווי אזוי מיר קענען טון 

א טובה פאר א צווייטן איד, אזוי וועלן מיר ארויס גיין פון דעם ביטערן גלות און מיר 

 וועלן אויסגעלייזט ווערן.

ער הייליגער מגיד פון דער הייליגער בעל התניא האט נאכגעזאגט פון זיין רבי'ן ד

מעזריטש וואס האט געהערט פונעם הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו: "א נשמה 

נאר כדי א טובה טון  -קומט אראפ אויף די וועלט און לעבט דא אפ זיבעציג אכציג יאר 

עס "איד,  ןס הייסט א טובה טון פאר א צווייטווא הער ווערטערפאר א צווייטן איד"; 

 !"זיך צו לעבן זיבעציג יאר אבי א טובה צו טון פאר א צווייטןלוינט 

 זע צו לערנען יעדן טאג לכל הפחות איין בלאט גמרא.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט בקרוב טרעפן דיין שידוך און אויפשטעלן 

 א בית נאמן בישראל.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


