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ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | א תשע"ח אב    

 אויסשטעלן די קונטרסים לויט ווי דער עולם האט ליב.

 יום ג' פרשת מטות מסעי, כ"ז תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מאכן א נייע דיזיין פאר א ספר, די בעסטע זאך איז אז יעדעס מאל ווען דו ווילסט 

קונטרס, סידי וכדומה, זאלסטו פרעגן בחורים און אינגעלייט וואס זיי זאגן דערצו, און 

 אזוי זאלסטו טון. -וואס רוב זאגן 

מוהרא"ש האט מיר געזאגט, ווען ער האט אנגעפאנגען שרייבן קונטרסים האט 

ם זאגן צי עס איז גוט געשריבן, און ער עס געגעבן פאר בחורים צו ליינען, זיי זאלן אי

מוהרא"ש האט מיר געפרעגט צי איך ווייס פארוואס ער האט דאס געטון? איך בין 

געבליבן שטיל און געווארט צו הערן פון מוהרא"ש, האט מיר מוהרא"ש געזאגט: "איך 

שרייב דאך דאס פאר זיי, און אז זיי פארשטיין דאס נישט פארוואס זאל איך דאס 

סגעבן?" דאס זעלבע זאג איך דיר, יעדעס מאל דו מאכסט א נייע דיזיין פאר א סידי ארוי

אדער קונטרס און מען האט אפאר אפציעס, איז כדאי זיך נאכצופרעגן ביי בחורים אדער 

 אינגעלייט און הערן פון זיי וואס איז שענער און וואס כאפט מער דעם אויג.

מען פרעגט א יונגערן מענטש, אזוי ווי די  מען ווערט נישט ווייניגער חשוב ווען

הלכה איז אז ווען מען האט א ספק אויף אן אות אין א ספר תורה, תפילין און מזוזה צי 

דאס איז א יו"ד אדער א וא"ו פרעגט מען א קליין אינגעלע, און ווי אזוי ער זאגט אזוי 

אגן: "וואס ווייסט א קינד , וועט איינער קומען ז(טור אורח חיים, סימן לו)פסק'ענט מען 

 אנטקעגן א חשוב'ער סופר?" מיט דעם אלעם זעט מען אז מען פרעגט א קינד.

" וועט ארויס 3 -איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז די סידי "טאנץ מיט אמונה 

 קומען פאר ראש השנה הבא עלינו לטובה.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  ב | 

 מזל טוב צום יום הולדת.

 יום ג' פרשת מטות מסעי, כ"ז תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד אונזער טייערער ... הי"ו

היינט איז א גרויסע טאג פאר דיר, עס איז היינט דיין "יום הולדת"; דיין 

 זיבעציגסטער יום הולדת.

דיינע מעשים טובים פון אלע דיינע יארן, ווי דו ביסט זיך  זאל דיר אנקעגן קומען

מוסר נפש צו העלפן אידישע קינדער, בפרט וואס דו ביסט עוסק אין די מצוה פון "פדיון 

 שבוים", דו לייזט אויס יעדן טאג אידישע קינדער פון תפיסה.

ַעל ַהְׁשבּוִים", ווער עס  "ִמי ֶׁשְּמַרֵחם (ספר המידות, אות פדיון שבוים, סימן ז):דער רבי זאגט 

האט רחמנות אויף מענטשן וואס זיצן אין תפיסה, "ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ַמִּצילֹו ִמִּמיָתה", 

וועט אים דער אייבערשטער אפהיטן פון שטארבן; זאלסטו טאקע זוכה צו לעבן נאך 

 לאנגע געזונטע יארן מיט דיין ווייב תחי'.

"ִהְׁשַּתְּדלּות ְּבִפְדיֹון ְׁשבּוִים ְמֻסָּגל ְלהֹוָלָּדה",  :(שם, חלק ב', סימן ט)נאך זאגט דער רבי 

 דורך פדיון שבויים האט מען קינדער.

זאל דיר אקעגן קומען די זכותים אז דו זאלסט זוכה זיין אויפצוציען קינדער מיט 

 דיין טייערער ווייב תחי' און זען נחת פון זיי.

... 

~~~~~~~~~~ 
"ֲחַזק, ֲחַזק, ְוִנְתַחֵּזק"; די וויכטיגקייט צו מיר גייען שוין נאכאמאל אויסשרייען: 

לערנען יעדן טאג אביסל משניות און גמרא; דאס גרויסקייט פון טרעפן א נקודה 

בפרט א מלמד און עלטערן; א מענטש דארף האלטן פון זיך  –חשובה ביי יעדן איד 

 מיט זיין עבודת ה'.

 ז, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמו -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

מטות און מסעי. דעם שבת ענדיגן מיר סדר במדבר און  –די וואך גייט צוויי סדרות 

מען גייט שרייען: "ֲחַזק, ֲחַזק, ְוִנְתַחֵּזק", וואויל איז דעם מענטש וואס לאזט זיך נישט 

ז סוף וואך ענדיגט ער די נארן און ער לערנט יעדן טאג אביסל חומש רש"י, אזוי אז בי

 גאנצע פרשה.



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ג תשע"ח אב    

זע צו לערנען יעדן טאג אביסל משניות וואס דאס וואשט אפ א מענטש פון אלע 

זיינע שלעכטע מעשים, ועל כולם זע צו לערנען יעדן טאג לכל הפחות א דף גמרא וואס 

דער יצר הרע האט דאס פארברענט אלע קליפות. עס איז נישט דא נאך א זאך פון וואס 

אבי נישט  -אזוי מורא ווי פון לימוד גמרא; ער וועט אלעס לאזן דעם מענטש טון 

 עפענען די גמרא.

היינט ביים שיעור גמרא האבן מיר ארום גערעדט וועגן דאס גרויסקייט צו טרעפן 

ָּדׁש "ָּכל ַהְמֻק  (זבחים פט.):א נקודה חשובה ביי יעדן איד, אזוי ווי די גמרא רעכנט אויס 

ֵמֲחֵברֹו קֹוֶדם ֶאת ֲחֵברֹו", מען טרעפט ביי יעדע זאך א צווייטע סארט נקודה חשובה, דם 

חטאת איז מכפר, אברי עולה איז כליל, און אזוי ווייטער; דאס ווייזט אונז אז מיר זאלן 

 טרעפן אויף יעדן איינעם א מעלה.

האט אין זיך  בפרט א מלמד דארף זוכן אויף יעדע קינד א מעלה וואס דער קינד

מער פון א צווייטן; אזוי אויך ווען מען האט א שטוב מיט קינדער דארפן די עלטערן 

טרעפן אין יעדן קינד א דבר חשוב. ווייל ווי אזוי מען קוקט אויפן קינד אזוי וואקסן זיי 

 אויף; אויב עלטערן האלטן נישט פון זייער קינד וועט דאס קינד נישט קענען וואקסן.

י אויך ביי זיך אליינס; מען דארף האלטן פון זיך, אזוי ווי מיר האבן געהאט און אזו

"ַוִּיְגַּבּה  ב יז, ו):-(דברי הימיםאינעם היינטיגן שיעור פון נ"ך; עס שטייט ביי יהושפט המלך 

ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'" ער האט געהאלטן פון זיין עבודת השם; פארדעם שטייט אז ער האט 

ט און כבוד, זאגט דא דער פסוק אז נישט פון דעם האט ער געהאלטן, געהאט אסאך געל

"ִּכי  (שם):נאר ער האט געהאלטן פון זיך אז ער דינט דעם אייבערשטן. דער גר"א זאגט 

ַהִמְתָּגֶאה ְּבַדְרֵכי ה' ִמְתַאֵּמץ ְלהֹוִסיף ָּכל ַּפַעם", ווען א מענטש האלט פון זיך מיט דעם 

וועט דאס אים צוברענגען צו דינען דעם אייבערשטן  וואס ער דינט דעם אייבערשטן,

 מער און מער.

דעריבער זאלסטו זיך זייער פרייען מיט יעדע נקודה וואס דו דינסט דעם 

 אייבערשטן, אזוי וועסטו טון מער און מער גוטע זאכן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מאכן גרייט די מזוזות פאר אומאן.

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ח תמוז, מסעייום ד' פרשת מטות  -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  ד | 

איך האף אז דו וועסט האבן גרייט די מזוזות פאר ראש השנה; מיר דארפן האבן 

מזוזות פארן נייעם בנין אין אומאן וואו מיר וועלן וויילן אם ירצה ה' דעם קומענדיגן 

 ראש השנה הבא עלינו לטובה.

חלק פון די געלט, זיי מיר מודיע וויפיל געלט איך איך האב דיר שוין געגעבן א 

 קום דיר נאך פאר די מזוזות.

שטארק דיך און זיי נישט צעבראכן; דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און 

 נעבן דיר. וואס דו דארפסט בעט נאר פון אים, וועסטו זען גרויסע ניסים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ף צו זיין.פאררעכטן די מחיצה ווי עס דאר

 יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

איך האב גערעדט מיט דיר נעכטן וועגן פאררעכטן די מחיצה ביים סווימינג פול, 

יעצט זע איך אז דו האסט דאס נאך אלץ נישט פארראכטן; זעט אויס אז דו פארשטייסט 

 ומר הענין.נישט דעם ח

איך וועל פארמאכן דעם סווימינג פול אז מען זאל נישט קענען גיין שווימען, ווי 

 לאנג מען וועט פאררעכטן די מחיצה.

זאג נישט אז עס איז נאר א קליינע שפאלט און מען דארף זיך זייער אנשטרענגען 

זכותו יגן אריין צו קוקן, ווייל עס איז באקאנט וואס דער הייליגער סאטמארער רבי 

עלינו האט געזאגט ווען מען האט גע'טענה'ט מיט אים אז מען קען נישט אריין קוקן 

נאר ווער עס וויל וכו', האט ער געזאגט: "אז מען קען אריין קוקן איז דא א נסיון אריין 

 צו קוקן".

איך זאג דיר יעצט נאכאמאל, אויב עס ווערט נישט פארראכטן שוין יעצט, וועט 

 נוצן דעם סווימינג פול.מען נישט 

דער אייבערשטער זאל אין אונז אריין לייגן א רוח טהרה מיר זאלן שוין זוכה זיין 

 "ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ". (זכריה יג, ב):צו 

... 

~~~~~~~~~~ 
 הדרכות פאר א אידישע מאמע, און פאר גוטע קינדער.



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ה תשע"ח אב    

 יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -ה' יתברך בעזרת 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו און אויך דיין ווייב'ס בריוו.

אויב דער דאקטער זאגט אז מען דארף גיין זיך אויסטשעקן ביי א קליניק פון 

טער איז א מאן. דער אייבערשטער זאל זי גיין, אפילו דער דאק -"הריון בסיכון גבוה" 

 זאל העלפן אז אלעס זאל אריבער גיין בשלום.

בנוגע צי זי קען פארן מיט די שולע אויף וויקעישן וכו'; אודאי זאל זי פארן זיך 

אפרוען און הנאה האבן. זי ארבעט אזוי שווער א גאנץ יאר נאר דיר צו העלפן, אז דו 

 זאל זיך אפרוען.קומט איר זי  -זאלסט קענען לערנען 

בנוגע צי זי זאל צוריק גיין ארבעטן וכו'; זי זאל ווייטער אנהאלטן איר ארבעט אין 

שולע. דארט האט זי הנאה, סיפוק, ווייניגער ארבעט און מען שעצט מער איר ארבעט 

ווי אין סעמינאר. מען צאלט טאקע ווייניגער דארט, אבער זי וועט זיין מער צופרידן 

דאס איז מער פון געלט. זי זאל נעמען די אפציע פון זיין א מחנכת לערערין וואס  -דארט 

אין שולע, בנוסף צו דעם, אויב זי וויל און זי האט כח קען זי זיין א פאך לערערין אין 

 סעמינאר וכו'.

בנוגע דיין זון, אז דער מלמד רופט אים בלשון גנאי וכו'; גיי אריבער צום מלמד 

נאמען. פראביר מיט שיינעם, אויב -נישט רופן דיין זון מיט אזא צו און בעט אים ער זאל

עס וועט נישט העלפן זאלסטו איבערדרייען דעם גאנצן מוסד ביז מען וועט עפעס טון 

נעמען אויף קינדער. ווייל דער וואס -דערוועגן, אז דער מלמד זאל נישט מאכן קיין צו

; (רמב"ם פרק ג' מהלכות תשובה, הלכה יד)ם הבא איז מכנה שם לחבירו האט נישט קיין חלק לעול

 דאס איז גורם אז דאס קינד זאל אויף וואקסן א צעקלאפט קינד רחמנא לצלן.

געדענקסט דאך אודאי ווי מוהרא"ש פלעגט דערציילן אז א איד איז אמאל 

געקומען צום הייליגן חפץ חיים זכותו יגן עלינו בעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט 

ער הייליגער חפץ חיים גענומען א תהלים וואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט ד

און דאס געוויזן פאר דעם איד און אים געזאגט: "דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע 

עליה השלום וואו זי פלעגט יעדן טאג וויינען צום אייבערשטן אז זי זאל זוכה זיין צו 

ען זוכה צו גוטע קינדער"; דערפאר דארפן עלטערן אסאך גוטע קינדער, אזוי איז מ

 בעטן דעם אייבערשטן אז זיי זאלן זוכה זיין צו ערליכע און געזונטע קינדער.

מוהרא"ש פלעגט זאגן פאר אלע פרויען וואס ווארטן וכו' אז זיי זאלן יעדן טאג 

"ַעל ְיֵדי  יק, חלק ב', סימן כ):(ספר המידות, אות צדמזכיר זיין שמות הצדיקים, ווייל דער רבי זאגט 
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ַהְזָּכַרת ֵׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְיכֹוִלים ְלָהִביא ִׁשּנּוי ַּבַּמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית, ְּכלֹוַמר ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע", 

דורכ'ן דערמאנען די נעמען פון צדיקים קען מען טוישן די טבע; דעריבער איז גוט מען 

די צדיקים וואס מען געדענקט אויסענווייניג, צום זאל זאגן כסדר די נעמען פון 

ביישפיל: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד און שלמה, רבי שמעון בר 

יוחאי, רבי יצחק לוריא אשכנזי, רבי ישראל בעל שם טוב, רבי נחמן בן פיגא מברסלב, 

עדענקט, און נאכדעם רבי נתן מברסלב וכו' וכו', און נאך נעמען פון צדיקים וואס מען ג

זאל מען זאגן די תפילה: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניך ָאִבי ֶׁשַּבָׁשַמִים, ִאין ִדי ְזכּות ָוואס ִאיך ָהאּב 

ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶנעֶמען פּון ִדי ַצִּדיִקים, ִּבְזכּות ֵזייֶער ּתֹוָרה, ֵזייֶער ַמֲעִׂשים טֹוִבים אּון ֵזייֶער 

ֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ַדייֶנעט ֶוועְגן, ָזאְלְסטּו ִמיר ֶהעְלְפן ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ִווי ֵזיי ָהאְּבן ִזיך מ

ִאיך ָזאל ֶגעּבֹויְרן ְגִריְנג ַא ֶגעזּוְנט ִקיְנד ְּבַרַמ"ח ֵאיָבִרים ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים, ִאיך ָזאל זֹוֶכה ַזיין 

ק פּון ִמיר ַאֶלע ִמיֵני ַאִריֶּבער צּו ֵגיין ִדי ַאֶלע ֶטעג ָוואס ִאיך ַוואְרט ְגִריְנֶגעְרֵהייט. ֶנעם ַאֶווע

ַעִין ָהַרע'ס ַאז ֵקייֶנער ָזאל ִמיר ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶׁשעִדיְגן. ֶהעְלף ִמיר ִאיך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 

ָהאְּבן ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן טּון ַדיין ִוויְלן ֵזייֶער ַגאְנץ ֶלעְּבן, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף 

ּוְנט אּון ְׁשַטאְרק ַמיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן, ִאיך ָזאל ֵאייִּביג טּון ָנאר גּוֶטע ִמיר ִאיך ָזאל ַזיין ֶגעז

 ,ַמֲעִׂשים ָוואס דּו ֶוועְסט ָהאְּבן פּון ֶדעם ַא ַנַחת רּוַח, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני

 ְי"ָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון".

 ן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפ

... 

~~~~~~~~~~ 
איבער דינגען א בעט אין אומאן ענדערש פריער ווי שפעטער; עס פאדערט זיך 

אסאך תפילה צו קענען זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן אויף ראש 

הייליגן רבינ'ס  השנה; מתפלל זיין צוריק צו באקומען די געפילן און ווארימקייט צום

 ראש השנה; דאס גרויסקייט פון זיין ביים רבי'ן אויף ראש השנה.

 יום ה' פרשת מטות מסעי, כ"ט תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מיינע טייערע תלמידים שיחיו.

איך בעט אייך זייער אויב איר קענט זיך אנשטרענגען און שוין ארויס נעמען א 

עם נייעם בנין אין אומאן, ווייל מיר דארפן ענדיגן דעם בנין. עס ווערט נענטער בעט אינ

און נענטער צו ראש השנה און עס איז דא נאך אסאך ארבעט אז מיר זאלן קענען זיין 

 דארט אויפן קומענדיגן ראש השנה הבא עלינו לטובה.



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ז תשע"ח אב    

טון א  אנשטאט דינגען דעם בעט ממש פאר ראש השנה, זאלט איר מיר דאס יאר

טובה און דאס שוין יעצט דינגען, כדי מען זאל קענען צו ענדיגן די ארבעט אז דער בנין 

 זאל זיין גרייט אין צייט.

אזוי אויך וויל איך אייך דערמאנען צו בעטן דעם אייבערשטן מיר זאלן זוכה זיין 

אך צו זיין ביים רבי'ן אויף ראש השנה; אין אומאן קען מען נאר אנקומען מיט אס

תפילות, ווייל דער יצר הרע פארלייגט זיך זייער שטארק אפצוהאלטן יעדן איינעם פון 

קומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה וואס אין דעם איז תלוי אלע תיקונים. ער 

ער  -מאכט פאר יעדן איינעם אנדערע סארט מניעות, ביי איינעם איז דער מניעה 'געלט' 

פארן; ביי איינעם איז די מניעה די ווייב; ביי איינעם די האט נישט קיין געלט צו 

מען האט מער נישט קיין געפיל אין  -משפחה; און ביי איינעם דער מענטש אליינס 

 דעם.

"ְוַדע, ֶׁשַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מו): דער הייליגער רבי זאגט

ְתָּבַר ְׁשמֹו, ְּכגֹון ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְוַכּיֹוֵצא, ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְדֶמה ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יִ 

לֹו ֶׁשַהְּמִניעֹות ֶׁשּלֹו ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ִמֶּׁשל ֲחֵברֹו", יעדער מענטש גייט אריבער מניעות אין 

יעדער אריבער מניעות גייט  -עבודת השם; צום ביישפיל ווען מען וויל פארן צום צדיק 

און יעדן איינעם דאכט זיך אז זיינע מניעות זענען שווערערע מניעות פון א צווייטן, 

"ְוָקֶׁשה ַלֲעמֹד ָּבֶהם", און עס איז אים שווער צו ביישטיין זיין נסיון; "ַּדע ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵאין 

 -את ְוַלֲעמֹד ָּבֶהם ִאם ִיְרֶצה", זאלסטו וויסן לֹו ְמִניעֹות ַרק ְּכִפי ּכחֹו, ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּיכֹול ָלֵׂש 

אז מען געבט נישט קיין מניעות פארן מענטש וואס ער קען נישט  -זאגט דער רבי 

בייקומען, מען געבט יעדן איינעם מניעות נאר לויט זיינע כוחות; אויב גייסטו אריבער 

ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְמִניָעה, ִּכי ַּגם נסיונות דארפסטו וויסן אז דו קענסט דאס יא בייקומען, "ּוֶב 

ְּבַהְּמִניָעה ְּבַעְצָמּה ְמֻלָּבׁש ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ווייל אז מען קוקט מיט אן אמת זעט מען 

אז עס איז נישט דא קיין שום מניעה, ווייל אין די מניעה אליינס איז באהאלטן דער 

כט דו זאלסט נישט האבן געלט? אדער אייבערשטער; ווער ברענגט די מניעה? ווער מא

זאלן דיר שטערן? אלעס קומט פונעם  -ווער איז גורם אז דיין ווייב, משפחה, וכו' 

 אייבערשטן; ער שטעלט אראפ א נסיון ווייל ער וויל זען צו וועם דו וועסט זיך ווענדן.

ֹוָלה ֶׁשְּבָכל איין מניעה זאגט דער רבי איז יא א שווערע מניעה: "ְוַהְּמִניָעה ַהְּגד

ִהיא ְמִניַעת ַהּמַֹח, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשּמֹחֹו ְוִלּבֹו ֲחלּוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר אֹו ֵמַהַּצִּדיק",  -ַהְּמִניעֹות 

דער גרעסטער מניעה איז, ווען דער מענטש הייבט אן האבן קשיות אויפן אייבערשטן 

אֹותֹו יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּמִניעֹות", דאס איז דער  אדער אויפן צדיק, "זֹאת ַהְּמִניָעה מֹוֵנעַ 

גרעסטער צוריק האלט פארן מענטש צו ווערן אן ערליכער איד; ווייל כל זמן דער 
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מענטש ברענט צום אייבערשטן, מען האט א געפיל צום רבי'ן, מען וויל פאררעכטן אלע 

ווערן פון די  שלעכטע מעשים און מען זוכט א תיקון אז מען זאל נישט פארווארפן

וועלט און יענע וועלט, אפילו דער מענטש זאל האבן מחלוקת מבית ומחוץ, אדער 

אנדערע שוועריקייטן, וועט ער זיך קריגן מיט די מניעה און עס בייקומען, אבער אז דער 

מענטש אליינס לעשט זיך אויס, ער פארלירט זיין אמונה, ער הייבט אן טראכטן: 'וואס 

קיין אומאן וכו'?' דאס איז דער גרעסטער מניעה. דער מענטש הייבט דארף איך פארן 

אן טראכטן: 'איך דארף נישט קיין תיקון', און עס שטערט אים שוין נישט וואס ער טוט, 

 דאס איז א שווערע מניעה. -עס טוט אים מער נישט וויי ווי אזוי ער זעט אויס 

יו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבקֹול ָחָזק ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב", די עצה זאגט דער רבי: "ַוֲאַזי ָצִרי ִלְצעֹק ְלָאבִ 

"הייליגער באשעפער אויף דעם איז שרייען צום אייבערשטן פון טיפעניש פון הארץ: 

וואס האט דא פאסירט מיט מיר?! אמאל פלעגט מיר וויי טון מיינע מעשים, אמאל 

ן קיין אומאן מיט אזא אמונה האט מיר געבאדערט ווי אזוי איך זע אויס, איך פלעג פאר

אז דער רבי וועט מיר ווייזן דעם וועג צוריק צו קומען צו דיר, אבער ליידער היינט איז 

מיר אלעס אויסגעלאשן; איך בין ווי א טויטער מענטש, א מת שפירט נישט די צער ווען 

עפעס  מען שטעכט אים, אזוי אויך בין איך אזוי ווייט פון קדושה, איך שפיר נישט אז

דאס איז די עצה ווען מען הייבט אן האבן קשיות אויף וואס צדיקים זאגן,  פעלט מיר";

"ֻקְׁשָיא" איז די ָראֵׁשי ֵתבֹות: "ְׁשַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא", "ֶׁשָּצִרי ַרק ִלְקרֹות ַלה', ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר 

, מען דארף וויינען און שרייען צום אייבערשטן ווען מען זעט ָעָליו ַהֻּקְׁשָיא ְוַהְּכִפיָרה"

 אז עס זענען זיך מתגבר די קשיות און כפירות.

דערפאר זאלט איר שוין מאכן אסאך תפילות אז איר זאלט זוכה זיין צו זיין ביים 

 הייליגן רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.

"ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי עֹוֶלה ַעל  ):(חיי מוהר"ן, סימן תגדער הייליגער רבי האט געזאגט 

ַהּכֹל", זיין ביי מיר ראש השנה איז גרעסער פון אלעס, "ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי, ֵמַאַחר 

ל ֶׁשַהְּמקָֹרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי, ְוָלָּמה א ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי, ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם עַ 

ׁש ַהָּׁשָנה, ִאיׁש א ֵיָעֵדר", איך וואונדער זיך אויף מיינע תלמידים וואס גלייבן אין רֹא

מיר, פארוואס זאלן זיי נישט מעורר זיין מיינע מענטשן אז אלע זאלן קומען צו מיר אויף 

ין ראש השנה?! קיינער טאר נישט פעלן! "ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק רֹאׁש ַהָּׁשָנה", מי

גאנצע זאך איז ראש השנה, "ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו, ּוְמקָֹרב 

ֵאָליו, ִיְהֶיה ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו, א ֶיְחַסר ִאיׁש", און דער רבי האט געהייסן מען זאל 

האט געהייסן קומען צו אים מודיע זיין פאר אלע מענטשן וואס גלייבן אין אים, אז ער 

אויף ראש השנה, "ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד, ִאְכלּו 
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ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים, ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם", און ווער עס איז זוכה צו זיין ביי אים 

 ך זייער פרייען א גאנץ יאר, עיין שם.אויף ראש השנה דארף זי

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יעדער האט זיינע שווערע נסיונות

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ד' מנחםיום ב' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד תלמידי היקר ... נרו יאיר

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

 דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. 600

... טייערער, אויף דער וועלט פראבירט מען אויס יעדן איינעם מיט זיינע נסיונות; 

 וועט זיך ווענדן בעת צרה. מען וויל זען צו וועם דער מענטש

 שטארק דיך ווייטער בעבודתך הקדושה.

 א יישר כח פאר מיר העלפן.

 פון דיין ראש ישיבה וואס האט דיר ליב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דאנק דעם אייבערשטן, וועט ער דיר העלפן ווייטער

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ד' מנחםיום ב' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 תלמידי היקר ... נרו יאירלכבוד 

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

 דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. 218

מיין טייערער ... נרו יאיר, שטארק דיך בעבודתך הקדושה; דאנק און לויב דעם 

אויף די ניסים וואס ער האט געטון מיט דיר און וואס ער טוט מיט דיר יעצט, אייבערשטן 

 אזוי וועט ער דיר ווייטער מאכן ניסים.

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

 פון דיין ראש ישיבה

 יואל בן ריצא רעכל
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... 

~~~~~~~~~~ 
 צווייטן איד. די גרעסטע זאך איז צו העלפן א

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ה' מנחםיום ג' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

איך וויל דיר מזרז זיין דו זאלסט ענדיגן דעם "לוח ברסלב" לשנת תשע"ט הבא 

 עלינו לטובה.

מענטשן אן בעטן דעם לוח פארן די מפיצים זאגן אז פון חמשה עשר באב הייבן 

קומענדיגן יאר; א לוח נעמט יעדער איינער. דעריבער בעט איך דיר דו זאלסט מיר שיקן 

דעם לוח איך זאל דאס קענען מגיה זיין אז מען זאל דאס קענען דרוקן די וואך אין 

 ישיבה.

ס זאל שטארק דיך און גיי אן מיט דיין הייליגע ארבעט פון אויסשטעלן די ספרים ע

זיין גרייט צו דרוקן, עס איז נישט דא קיין גרעסערע זאך ביים אייבערשטן ווי עוסק זיין 

 מקרב צו זיין אידישע קינדער זיי זאלן צוריק קומען צו האבן אמונה.

מוהרא"ש האט דערציילט, ווען דער הייליגער צדיק ר' יצחק מדראביטש זכותו 

י הקדוש אנקעגן געקומען אויבן אין הימל און יגן עלינו איז נפטר געווען איז אים רש"

אים געפרעגט: "וואספארא גוטע מעשים טוט אייערע זון ר' מיכעלע זלאטשובער, אז 

אויבן אין הימל מאכט מען אזא רעש פון אים?" האט דער טאטע ר' יצחק מדראביטש 

ש געענפערט: "ער לייגט אריין כוחות אין דאווענען וכו'", האט אים רש"י הקדו

געזאגט: "פאר דעם אליינס וואלט מען נישט געמאכט אזא רעש דא אין הימל פון אים; 

אסאך צדיקים לייגן אריין כוחות אינעם דאווענען און מען מאכט נישט אזא גרויסע עסק 

פון זיי", האט דער טאטע ר' יצחק מדראביטש געזאגט: "ער לערנט זייער פלייסיג", 

: "דאס קען אויך נישט זיין די סיבה, ווייל אסאך האט אים רש"י הקדוש געענפערט

צדיקים לערנען פלייסיג די הייליגע תורה, און פאר דעם אליינס רעש'ט זיך נאך נישט", 

האט ער געזאגט: "צוליב זיין חסד און צדקה וכו'", האט רש"י נאך אלץ נישט מסכים 

ער ברענגט צוריק  געווען, ביז ר' יצחק מדראביטש האט אים געזאגט: "אפשר ווייל

מענטשן צום אייבערשטן? ער איז עוסק אין דעם זייער שטארק", האט רש"י הקדוש 

 געזאגט: "היינו דאהני ליה, יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס עס רעש'ט זיך פון אים".

 איך ווארט צו באקומען די לוח וואס שנעלער.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 פרעמדע פרוינישטא אזא זאך שפילן א געים מיט א 

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ד' מנחםיום ב' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד תלמידי היקר ... נרו יאיר

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

 ן.דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועג 40

וויסן זאלסטו אז עס איז נישט דא אזא זאך ווי שפילן א געים מיט א פרעמדע פרוי; 

איז א מניוול; עס מאכט נישט אויס אויב  –ווער עס שפילט א געים מיט א פרעמדע פרוי 

 זי איז א שוועגערין וכו'.

דו האסטו חתונה געהאט זאלסטו שפילן מיט דיין ווייב, און נאר מיט איר זאלסטו 

 רברענגען.פא

זע צו זאגן אסאך משניות; דאס וועט דיר אויסקלארן דיין מח אז דו זאלסט וויסן 

 ווי אזוי צו לעבן אויף דער וועלט און אין די זעלבע צייט זיין דבוק אינעם אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 עך אין די ניין טעגהנהגות פאר די מיידל

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת דברים, ה' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

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

יעצט אין די טעג ווען מיר טרויערן אויפן חורבן בית המקדש איז נישט כדאי אז 

זאל מען נישט ברענגען יעצט די וואסער די מיידלעך זאלן גיין אויף טריפס, אויך 

 סליידס, נאר ענדערש זאל מען ווארטן אויף נאך תשעה באב.

ברוך ה' אז נאך א תלמידה איז א כלה געווארן בשעה טובה ומוצלחת; עס איז א 

שמחה פאר אונז אלע צו זען ווי שיין די קינדער וואקסן אויף, מען גרייט זיי אן וואס די 

 ען מאכט זיי חתונה.לעבן איז, ביז מ

איך האף צום אייבערשטן אז עס וועט זיין דעם זומער נאך אפאר כלות פון אונזער 

 סקול.

מיר וועלן מחנך זיין אונזערע קינדער אזוי ווי די תורה לערנט אונז, אזוי ווי 

אז בחורים און מיידלעך דארפן חתונה האבן וואס  -מוהרא"ש האט שטענדיג גע'חזר'ט 
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ס איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי מיר קענען ראטעווען אונזערע דורות, אז יונגער; דא

 די קינדער זאלן בלייבן ערליכע אידן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין אויסגעלייזט ווערן פונעם פינסטערן 

 גלות, און מיר זאלן שוין זוכה זיין צו ביאת משיח במהרה בימינו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארוואס זאלסטו זיך נישט מער אריבערכאפן קיין יבנאל?

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת דברים, ה' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיך זייער צו הערן פון דיר אז דו האסט מסיים געווען די פערטע מאל 

דו האסט געמאכט דעם סיום ביים ציון פון מוהרא"ש זכרונו ששה סדרי משנה, און 

לברכה, זאלסט טאקע האבן גע'פועל'ט אלעס גוטס. מוהרא"ש האט צוגעזאגט אז עס 

וועסטו בודאי  ,ווער עס וועט קומען צו זיין ציון מתפלל זיין וועט זען גרויסע ישועות

 זען גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער וועט דיר מאכן.

עס איז טאקע א פלא אז דו כאפסט זיך נישט אריבער יעדע שטיק צייט קיין יבניאל. 

עס נעמט נישט קיין פיר שעה צו פארן פון ירושלים קיין יבניאל; עס נעמט נישט מער 

ווי צוויי שעה צו פארן פון ירושלים קיין יבניאל. בפרט אז דיין גאנצע חיות קומט פון 

מזכה געווען מיט אזוי פיל תורה, מיט אזוי פיל אמונה  דעם צדיק; דער צדיק האט דיר

וכו' וכו', פארוואס זאלסטו זיך נישט אריבער כאפן לכל הפחות איין מאל א וואך צו 

 זיין ציון?

די ציון אין יבניאל איז א וואונדערליכע פלאץ, מען באקומט דארט א מורא'דיגע 

"ּוְכמֹו ַּבַחִּיים  (סימן ה):י צוואה התעוררות לתשובה, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין ד

ַחּיּוִתי ִנְתעֹוְררּו ַעל ָיִדי ֲאָנִׁשים ִּבְתׁשּוָבה", אזוי ווי ביי מיין לעבן זענען מענטשן נתעורר 

געווארן דורך מיר תשובה צו טון, "ְּכמֹו ֵּכן ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּוִתי ְלֵעיָלא ְּכֶׁשָיבֹוִאי ֶאל 

עֹוְררּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה", אזוי אויך נאכדעם וואס איך וועל אוועק גיין פון דער ִקְבִרי ִיְת 

וועלט, און מען וועט קומען צו מיין קבר, וועט מען אויך תשובה טון, "ְוַיְמִׁשיכּו ְלַעְצָמם 

ָׁשַמִים, ְוא ָאנּוַח ְוא ֶאְׁשקֹוט ְיׁשּועֹות ּוְפָלאֹות ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר, ְוֶאְהֶיה ָלֶהם ְלֵמִליץ יֹוֶׁשר ּבַ 

ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְלִמי ֶׁשָּבא ֶאל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹוד ְיׁשּוָעה ְׁשֵליָמה ִמן ַהָּׁשַמִים", איך וועל 

 נישט רוען ביז איך וועל פועל'ן פאר דעם מענטש וואס איז געקומען צו מיר א ישועה.
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העלפן זאלסט אויפגעראכטן ווערן בקרוב ממש; דער אייבערשטער זאל דיר 

 זאלסט ארויס גיין פון אלע דיינע חובות און זוכה זיין תשובה צו טון באמת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי שיין איז צו דינען דעם אייבערשטן אין קעמפ

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ד' מנחםיום ב' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 ... נרו יאירלכבוד תלמידי היקר 

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

 דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. 204

איך האב זייער הנאה דא אין קעמפ; א גאנץ יאר ווארט איך שוין צו קענען זיצן 

 און דאווענען בקדושה ובטהרה, אוועק פון די שמוציגע גאס.דא אויפן פעלד לערנען 

 איך דאנק דיר פארן אהער שטעלן אזא שיינע קעמפ.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א נאמען נאך א צדיק האט א גרויסע השפעה, יישר כח פאר'ן העלפן די כולל

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת דברים, ה' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

מזל טוב פאר דיין אליעזר שלמה נרו יאיר; דער אייבערשטער זאל העלפן אז זה 

הקטן גדול יהי', וכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים און ער 

 זאל אויס וואקסן א גרויסער צדיק.

"ְׁשָמא ָּגִרים", א נאמען האט א גרויסע  (ברכות ז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

(נועם אלימלך, השפעה אויפן מענטש. דער הייליגער רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו זאגט 

עס זענען דא דריי זאכן וואס זענען גורם אז דער מענטש זאל זיין א צדיק, אויב  במדבר):

א צדיק אין פריערדיגן גלגול וועט דאס אים העלפן ער זאל אין  דער מענטש איז געווען

יעצטיגן גלגול אויך זיין א צדיק, אויב דער מענטש האט זכות אבות, און דריטנס אויב 

דער מענטש טראגט די נאמען פון א צדיק; איז אז דו האסט געגעבן א נאמען נאך 

א השפעה אויף אים ער זאל  מוהרא"ש זכותו יגן עלינו וועט דער נאמען זיכער האבן

 גיין אין זיינע וועגן.
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א גרויסן יישר כח פארן גיין נאך געלט פאר אונזער כולל; איך האב דיר שוין 

געשריבן אז די כולל איז מיר א מתנה פונעם אייבערשטן פארן זיך דערהאלטן צען יאר 

ען מיר האבן מיט די ישיבה. יעצט זוממער תשע"ח ענדיגן מיר גאנצע צען יאר פון וו

געעפענט די ישיבה; אז איך וועל נאר וועלן אנהייבן שרייבן וואס איז אלץ אריבער אויף 

וועל איך נישט ענדיגן. אביסל האסטו מיט געהאלטן, אבער דאס איז  -אונז די צען יאר 

נאך גארנישט וואס מיר זענען אריבער, ובזכות דעם וואס מיר האבן נישט אפגעלאזט 

רבעט האט דער אייבערשטער געהאלפן אז מיר האבן זוכה געווען צו די הייליגע א

עפענען א כולל וואו עס זיצן חשוב'ע אינגעלייט און לערנען בהתמדה רבה וואס איז 

 נישט צו געפונען.

בזכות דעם וואס דו העלפסט מיר איך זאל קענען באצאלן צייטליך זאל דיר דער 

 שפע און הצלחה. אייבערשטער העלפן דו זאלסט אויך האבן

"ַהְצָלָחה ָּבא, ְלִמי ֶׁשַּמֲאִכיל  (ספר המידות, אות הצלחה, סימן טז):דער הייליגער רבי זאגט 

ָחָכם ַעל ֻׁשְלָחנֹו", אז מען געבט צו עסן פאר תלמידי חכמים וועט מען האבן -ַּתְלִמיד

 הצלחה.

יעדעס מאל ווען  די כולל אינגעלייט לערנען זייער פלייסיג; איך האב זייער הנאה

 איך גיי צו זיי און שמועס מיט זיי אין לערנען.

איך וויל זייער שטארק אז דעם קומענדיגן יאר זאל מען ארויף גיין מיט די געהאלט 

פאר די אינגעלייט; איך האף אז דו וועסט מיר העלפן און דו וועסט גיין נאך געלט אז 

 מיר זאלן נישט אריין פאלן אין חובות.

 יבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אי

... 

~~~~~~~~~~ 
 גיי נישט אין גוי'אישע געשעפטן

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ד' מנחםיום ב' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד תלמידי היקר ... נרו יאיר

מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה 

 דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. 130

טייערער ... נרו יאיר, פארוואס גייסטו אין גוי'אישע געשעפטן וואו מען קען זיך 

 נישט היטן די אויגן?!
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וייב תחי' קענסטו דאך דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א מתנה א טייערע ו

 יעצט זוכה זיין צו א ריינעם מח, פארוואס זאלסטו זיך זוכן נסיונות וכו'?!

אויב דו דארפסט עפעס פון די גרויסע געשעפטן זאלסטו בעטן א צווייטן זאל דיר 

דאס קויפן, אדער נעם מיט דיין ווייב, אבער דו זאלסטו חס ושלום נישט אריין גיין 

 ז אויסגעלאסן רחמנא לצלן.דארט בשעת אלעס אי

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א אידישע מאמע דארף זיך זייער דערהאלטן

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ה' מנחםיום ג' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

עט אייך זייער, לאזט אייך נישט צעברעכן פונעם יצר הרע; דער יצר הרע איך ב

פארגינט אייך פשוט נישט. איר האט א שיינע לעבן, א וואוילער מאן מיט לעכטיגע 

 קינדער, ער וויל דאס אייך אוועק נעמען, ער וויל אייך אומגליקליך מאכן.

זאל ווערן איבער געשטרענגט; עס איז א נארמאלע זאך אז א אידישע מאמע 

דערפאר זאלט איר זיך נישט אראפקלאפן ווען איר זעט אז איר האט נישט קיין כח וכו'. 

יעדע אידישע פרוי וואס האט קליינע קינדערלעך ווערט איבער געשטרענגט און שפירט 

א יעדן טאג ווי זי פאלט פון די כוחות, דער פראבלעם איז, אז מען מיינט אז מען האט 

 פראבלעם, מען זעט נישט וואס טוט זיך אפ אין אנדערע הייזער.

דאס אליינס אז מען טראכט א גאנצן טאג: 'איך האב א פראבלעם', דאס מאכט 

מען איז אנגעצויגן אויף דעם אז מען איז אנגעצויגן, ביז  -נאך די מערסטע אנגעצויגן 

 דער מענטש ווערט טאקע א פראבלעם.

ך אז איר האט געשריגן אויף אייער מאן און קינדער, זאלט אויב איר פארלירט זי

איר נישט ווערן דעפרעסט פון דעם און זיך קלאפן: "איך בין נישט געזונט"; "איך בין 

נישט נארמאל", נאר איר זאלט אנהייבן פון דאסניי; פארגעסט וואס איז געווען און זיך 

 נישט אראפ קלאפן.

מיט א שולד געפיל אויפן פארגאנגענהייט, נאר מען טאר זיך נישט ארום דרייען 

(שיחות הר"ן, שטענדיג פארגעסן וואס עס איז געווען און אנהייבן פון פריש; דער רבי זאגט 
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"ביי די וועלט איז שכחה א חסרון, אבער ביי מיר איז שכחה א מעלה", מענטשן  סימן כו):

ארגעסן וואס עס איז געווען, מען רעדן זיך אפ אז זיי האבן נישט קיין גוטע זכרון, זיי פ

מיינט אז דאס איז א חסרון, אבער עס איז פארקערט, עס איז נאר א מעלה, ווייל ווען 

עס וואלט ווען נישט געווען שכחה וואלט מען נישט געקענט דינען דעם אייבערשטן, 

ווייל מען וואלט נישט אויפגעהערט צו טראכטן פונעם פארגאנגענהייט, פון אלע 

כפעלער און אלע פראבלעמען וואס מען איז דורך, און דאס וואלט געמאכט אז דער דור

מענטש זאל נישט וועלן נאכאמאל פרובירן צו זיין אן ערליכער איד, אבער יעצט אז עס 

 איז דא שכחה, קען מען זיך באנייען און אנהייבן פון דאסניי.

עטס דעם אייבערשטן וויסן זאלט איר אז מען קען אלעס פועל'ן מיט תפילה; ב

"רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות! איך ווייס נישט וואס צו טון אויף אידיש: 

מיט מיר, איך ווער זייער שנעל גערעגט אויף מיין מאן. איך שריי אויף אים, איך שריי 

אויף מיינע קינדער, און נאכדעם ווער איך גערעגט אויף מיר אליינס, איך קען זיך נישט 

דן. איך שפיר ווי איך האלט עס מער נישט אויס; איך בין נישט רואיג, און איך בין ליי

 נישט פרייליך.

הייליגער באשעפער, איך וויל נישט מיין מאן זאל אוועקלויפן פון מיר און מיר 

איבערלאזן מיט מיינע קינדער; העלף מיר איך זאל זיין פרייליך און איך זאל זיך נישט 

גער באשעפער, איך האב נישט קיין כח, איך שפיר ווי איך פאל פון אויפרעגן. היילי

מיינע כוחות. יעדן טאג מאך איך אפ צו זיין א וואוילע ווייב און א וואוילע מאמע, אבער 

 איך ווער שנעל אויפגערעגט".

אזוי זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן; האטס נישט מורא צו וויינען צום 

אס מען פארגיסט צום אייבערשטן ווערט אוועק געלייגט אייבערשטן. יעדע טרער וו

 אויבן אין הימל, דער אייבערשטער נעמט דאס אן און שיקט ישועות פארן מענטש.

איך וועל ענק העלפן; איך האב זיך אזוי פיל אוועק געגעבן פאר ענק, וועל איך 

 נישט לאזן אז דער יצר הרע זאל צעברעכן אייער שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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זיך דערהאלטן אין אלע אומשטענדן; אויף פרנסה דארף מען זיך ווענדן צום 

אייבערשטן; די מעלה פון זיין זומער צווישן די גראז; די מהודר'דיגע מקוה אינעם 

 נייעם בנין אין אומאן.

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ו' מנחםיום ד' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

ף אז דו דערהאלסט זיך. אפילו עס גייט אריבער אויף דיר שווערע צייטן, איך הא

זאלסטו זיך דערהאלטן; געדענק אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט. עס איז נישט 

דא קיין פערצופאל, עס איז נישט דא קיין טבע, מקרה, מזל, נאר אלעס פירט דער 

 אייבערשטער.

בעטן ארבעט מען פאר די עבירות, געלט דער הייליגער רבי האט געזאגט: "אר

געבט דער אייבערשטער"; אז מען האט נישט קיין פרנסה, מען קען נישט דעקן דאס 

 לעבן, דארף מען זיך ווענדן צום אייבערשטן און ער וועט געבן פרנסה.

איך בין יעצט זוממער אין קעמפ צווישן די גראז און ביימער, וואס דער רבי האט 

"עס איז גוט צו זיין צווישן זיי"; עס איז שוין אריבער א  ת הר"ן, סימן קסג):(שיחוגעזאגט 

 האלבע זוממער, נאך אפאר וואכן קומען מיר אהיים און מען פארט גלייך צום רבי'ן.

הרב ... שליט"א, ביים גיסן די מקוה אין אומאן;  –נעכטן איז געווען דער רב 

נען זיין צוזאמען ביים רבי'ן ראש השנה, זיך געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר וועלן קע

 מחי' זיין און מחזק זיין מיט די עצות פונעם רבי'ן.

 איך דאנק דיר פארן נעמען א חלק אינעם בנין אין אומאן.

 זיי געזונט און שטארק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יישר כח פאר'ן אזוי שיין ארויסהעלפן אין די מוסדות

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ו' מנחםת דבריםיום ד' פרש -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'. 

איך האב נישט קיין ווערטער אייך צו דאנקען פארן מיר ראטעווען אז די מוסד זאל 

נישט צעזאמפאלן; זייט איר זענט אריין געקומען אין אפיס האט זיך אלעס מסדר 

 געווען.
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וואס טוט זיך אין אפיס?" יעדעס מאל יעדן טאג פרעג איך מו"ה ... נרו יאיר: "

ענטפערט ער מיר די זעלבע ווערטער: "זייט מרת ... תחי' האט איבער גענומען די אפיס 

איז אלעס אין פלאץ; אלעס איז מסודר, אלעס גייט צייטליך, יעדע טשעק האט דעקונג, 

 .מען צאלט די מלמדים און טיטשערס, און אלעס איז מסודר פאר אן אינספעקשן"

דער אייבערשטער זאל אייך באצאלן איר זאלט האבן נחת פון אייערע ליכטיגע 

קינדער, בזכות די אלע תורה תפילה און מעשים טובים וואס קומט ארויס פון דעם 

 פלאץ.

איז מיר ממש א שליח פון הימל, ווי ער העלפט  אויך אייער מאן הר"ר ... נרו יאיר

 .ארויס מיט יעדע פרט און פרט

 יסן יישר כח.א גרו

... 

~~~~~~~~~~ 
 געבן צו עסן פאר אידן בדרך כבוד.

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, ו' מנחםיום ד' פרשת דברים -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט ווייטער טון דיינע גוטע מעשים, דאס אויסטיילן 

 לה וואס האבן נישט אויף שבת צו מאכן.עסן פאר משפחות ביי אונז אין די קהי

יעצט הייבט זיך אן נאכאמאל די חתונות, וויל איך דיר מחזק זיין דו זאלסט ווייטער 

ארום גיין צוזאמנעמען פון די זאלן די איבעריגע עסן, און דאס אויסטיילן פאר אנשי 

 שלומינו הנצרכים.

; דו טיילסט פאר אלעמען וואויל איז דיר אז דו טיילסט אויס די עסן בדרך כבוד

סיי פאר די וואס האבן נישט, און סיי פאר די וואס האבן יא, אזוי שעמט מען  -אייניג 

 זיך נישט צו קומען נעמען עסן פאר שבת און פאר די גאנצע וואך.

מוהרא"ש האט געעפענט א "בית התבשיל" אין יבניאל ווייל עס זענען דא ביי 

בן נישט וואס צו געבן פאר די קינדער פאר נאכטמאל; אנשי שלומינו משפחות וואס הא

מוהרא"ש האט געבעטן אז אלע משפחות זאלן קומען עסן אינעם בית התבשיל אזוי 

וועט זיך קיינער נישט שעמען צו נעמען. ווייל ווען מען געבט צדקה דארף מען זייער 

 אכטונג געבן אז קיינער זאל זיך נישט פארשעמען.
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פארן צוזאמנעמען די אינגעלייט ביינאכט זיי זאלן קומען העלפן  א גרויסן יישר כח

דרוקן די ספרים און קונטרסים וואס זענען מחי' און מחזק טויזנטער אידישע קינדער. 

יעצט זומער ווען די אינגעלייט זענען אין שטאט און זייערע ווייבער זענען אין קאנטרי 

זאלן נישט גיין ליידיג ביינאכט און  איז דאס זייער א גוטע זאך אז די אינגעלייט

פארברענען די נעכט מיט נארישקייטן; אשריך ואשרי חלקך אז דו נוצט אויס די נעכט 

 צו דרוקן די הייליגע ספרים.

איך דאנק דיר פארן העלפן די מוסד מיט די שטאטישע פראגראמען; דו לייגסט 

 ובות.אריין דיין גאנצע הארץ אז מיר זאלן נישט זינקען אין ח

הלוואי זאלן נאך אינגעלייט זיין אזוי געטריי פארן מוסד ווי דו ביסט, הלואי זאלן 

נאך אינגעלייט טראכטן: 'וואס קען איך טון אז די מוסד זאל זיך נישט מוטשען, וואס 

קען איך טון אז מען זאל קענען באצאלן די מלמדים און טישטערס זיי זאלן האבן א 

 נען מיט אונזערער קינדער'.רואיגקייט ווען זיי לער

דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט האבן נחת פון דיינע קינדער מיט דיין 

 ווייב תחי' צוזאמען, און דו זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די גרויסקייט און חשיבות פון א מלמד.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת דברים, ו' מנחם -ה' יתברך בעזרת 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו לערנסט תורה מיט תינוקות של בית 

ן טיטל רבן; א מלמד איז זייער א חשוב'ע זאך, אזוי ווייט אז א מלמד טראגט דעם זעלב

 וואס מיר זאגן אויפן אייבערשטן כביכול: "ַה'ְמַלֵּמד' ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל".

אלע עלטערן זענען זייער צופרידן פון דיין ארבעט; די קינדער קומען אהיים מלא 

וגדוש מיט יראת שמים, אינדערפרי לויפן זיי מיט א חשק און ברען אין חדר, און זיי 

אז די  -אין חדר; דאס איז דער עיקר וואס א מלמד דארף זען האבן זייער ליב צו גיין 

קינדער זאלן ליב האבן צו גיין אין חדר. אויב די קינדער גייען אן חשק, אן א געשמאק 

דאן איז זייער שווער מען זאל קענען אריין לייגן אין זיי אהבת השם יתברך, און אז 

 דער מלמד איז א גוטער מלמד. קינדער האבן ליב צו גיין אין חדר איז א סימן אז
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שטארק דיר טייערער ...! וואויל איז דיר אז דו באשעפטיגסט זיך טאג און נאכט 

אריין צו לייגן אין קינדער אמונה ויראת שמים; עס איז טאקע  -מיט די הייליגע ארבעט 

געדולד ווי הלל הזקן, ווייל יעדעס א שווערע ארבעט צו זיין א מלמד. מען דארף האבן 

קינד איז א וועלט פאר זיך, יעדעס קינד קומט פון אן אנדערע סארט שטוב, און אלע 

קומען מיט זייערע קטנות וכו', מיט דעם אלעם דארף מען אבער געדענקען אז יעדער 

ן, חלק ב', (ליקוטי מוהר"איינער מוטשעט זיך בזה העולם, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט  

יעדער מענטש ליידט יסורים, און עס איז נישט דא קיינער וואס זאל נישט האבן סימן קיט): 

קיין יסורים וכו'; אפילו די גרויסע עשירים זענען אויך פול מיט יסורים, אזוי ווי עס 

באשאפן געווארן "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז", א מענטש איז (איוב ה, ז): שטייט 

זיך צו מוטשען, דאס גאנצע לעבן איז ווייניג און אנגעפולט מיט ווייטאג, און שלמה 

, דאס גאנצע לעבן איז פול ""ַּגם ָּכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות (קהלת ב, כג):המלך זאגט אונז 

צום  נאר -מיט כעס און ווייטאג; עס איז נישט דא קיין שום עצה וואו צו אנטלויפן 

אייבערשטן און צו די תורה. מען דארף נעמען דעם 'ָעָמל' וואס עס שטייט: 'ָאָדם ְלָעָמל 

 'ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה'. (ברכות יז.):יּוָלד', און עס אריין לייגן אין די תורה 

דעריבער וויל איך דיר שטארקן דו זאלסט ווייטער ממשיך זיין ביתר שאת וביתר 

ן זאלסט נישט קוקן וואס גייט אריבער אויף דיר; לייג דעם 'זיך' אין די זייט, דו עוז או

זוך נאר ווי דו קענסט מחזק זיין און אריין לייגן אין נאך א קינד אמונה ויראת שמים. 

"עס איז זייער א גרויסע מדריגה ווען א מענטש זעט (שיחות הר"ן, סימן קיט): דער רבי זאגט 

צליח אין עבודת השם ער זאל טראכטן: 'אז איך קען נישט זיין אן אז ער איז נישט מ

ערליכער איד, זאל כאטש א צווייטער זיין אן ערליכער איד'"; און דאס דארף א מלמד 

זאגן צו זיך: 'אפילו איך זע אויס ווי אזוי איך זע אויס, וואס נאר דער אייבערשטער 

יין לעבן פאר א צווייטן איד, און איך וועל ווייסט וכו' וכו', דאך וועל איך אוועק געבן מ

 אריין לייגן אין קינדער די ריינע אמונה און יראת שמים'.

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין מיט די תלמידים.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 פאררעכטן די עבירה פון שנאת חינם; שטיין ווייט פון מחלוקת.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-ת דברים, ז' מנחםיום ה' פרש -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

יעצט ווען מיר שטייען אין די טעג וואס מיר טרויערן אויפן חורבן בית המקדש, 

, דארפן מיר פאררעכטן אונזערע (יומא ט:)וואס דאס איז געקומען צוליב שנאת חינם 

"ַוֲעַדִין ְמַרֵּקד ֵּביָנן", די  מא סט:):(יומעשים בין אדם לחבירו. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

עבירה איז נאך אלץ צווישן אונז; מיר דארפן אכטונג געבן אויף א צווייטנס געפילן, 

 און טראכטן פאר מען זאגט ארויס א ווארט פון מויל.

רבינו הקדוש האט אמאל געמאכט  (ויקרא רבה לג, ב):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

נע תלמידים, ביי די סעודה האט מען געגעבן צינג פלייש, עס איז א סעודה פאר זיי

געווען ווייכע צינג און הארטע צינג, ווען רבינו הקדוש האט געזען ווי די תלמידים זוכן 

צו נעמען די ווייכע צינג און נישט די הארטע, האט ער זיי געזאגט: "אזוי ווי איר זוכט 

ט די הארטע צינג, אזוי זאלט איר נוצן אייער צינג גוטע און ווייכע צינג, איר נעמט ניש

 פון מויל נאר צו רעדן גוט און שיין איינער צום צווייטן, און נישט רעדן שלעכט".

מיר לערנען יעצט אין ישיבה מסכת תענית; מיר האבן געלערנט די וואך וואס 

ם ִיּׁשֹ ַהָּנָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁש, "ִא  (קהלת י, יא):אויפן פסוק (תענית ח.): חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון", ווען משיח וועט קומען, וועלן אלע חיות גיין צום שלאנג און 

אים פארהאלטן: "מיר האבן פארציקט אנדערע חיות ווען מיר זענען געווען הונגעריג 

פארוואס מיר האבן עס געטון, און מיר האבן זיי אויפגעגעסן, מיר האבן כאטש א תירוץ 

אבער דו שלאנג, פארוואס האסטו געביסן מענטשן און זיי פאר'סמ'ט, דו האסט דאך 

ער האט  -גארנישט פון דעם?!" ווייל א שלאנג שפירט אין יעדע זאך א טעם פון ערד 

אס ווילט גארנישט פון דעם; וועט דער שלאנג ענטפערן: "ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון", וו

דער וואס רעדט לשון הרע, דער  -איר פון מיר, בעסער גייט פרעגן דעם 'בעל הלשון' 

 וואספארא הנאה האט ער פון דעם?! -וואס רעדט שלעכטס אויף א צווייטן 

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג וויינען אויף מחלוקת, ער פלעגט זאגן: 

ירודים צווישן אידישע קינדער"; די אשכנזים "דער גאנצער גלות איז אז עס איז דא פ

ווילן נישט די ספרדים, און צווישן זיך איז מען אויך צעריסן און צעשלאגן וכו' וכו', 

אזוי אויך ביי די ספרדים, צווישן זיך האט מען זיך פיינט איינער דעם אנדערן. מוהרא"ש 

לם מאכן לעכער אינעם פלעגט זאגן: "מיר זענען אלע אויף איין שיף, די אומות העו

שיף און ווילן אונז חס ושלום דערטרענקען, דארפן מיר זיך העלפן איינער דעם 

 אנדערן".
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מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דאס באוויזן אין יבניאל, אז מען זאל זיך ליב האבן 

איינער דעם אנדערן אפילו מען שטאמט נישט פונעם זעלבן אפשטאם. אויך ראש השנה 

ביים הייליגן רבינ'ס קיבוץ האט מוהרא"ש געמאכט אז סיי אשכנז'ישע אידן אין אומאן 

און סיי ספרד'ישע אידן פון אלע עדות זאלן קענען דאווענען אונטער איין דאך. 

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט מיר מכבד געווען צו זיין בעל תפילה און מיר געבעטן אז 

יז געווען א מחזה הוד צו זען ווי אלע זיצן איך זאל זינגען די ספרד'ישע פיוטים; דאס א

צוזאמען, די ספרד'ישע אידן זיצן און הערן ווי מיר זאגן אונזערע שטיקלעך ביים 

'ונתנה תוקף', 'לקל עורך דין', 'וכל מאמינים', וואס דאס איז זייער חשוב  -דאווענען 

זייער שטיקלעך, ווי ביי אונז, און מיר פלעגן אויסהערן ווי די ספרד'ישע אידן זינגען 

למשל: 'עת שערי רצון', 'בחצוצרות וקול שופר', וואס דאס איז ביי זיי אזוי ווי ביי אונז 

 'ונתנה תוקף'.

"עס איז דא א  (ספורי מעשיות, מעשה יג, מהז' בעטלערס):דער הייליגער רבי האט דערציילט 

לע פייגלעך האבן בוים וואס אונטער יענעם בוים וואוינען אלע סארט חיות, אויך א

זייערע נעסטן אויף יענעם בוים, און דער תענוג וואס דארט איז דא איז עד אין שיעור"; 

"ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי  (ישעיהו יא, ו):אזוי ווי עס שטייט ווען משיח וועט קומען 

ן זיצן צוזאמען, ִיְרָּבץ", דער וואלף מיטן לעמעלע דער לעמפערט מיטן ציגעלע וועל

"ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו, ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָּבם", א יונגע קאלב מיט א יונגע לייב וועלן גיין 

צוזאמען, "ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן, ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן", דער קוה 

פאשענען, דער לייב וועט עסן שטרוי צוזאמען מיט די בהמות, מיטן בער וועלן צוזאמען 

"ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן, ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה", קינדער וועלן זיך שפילן 

 מיט גיפטיגע שלענג, "א ָיֵרעּו ְוא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי", קיינער וועט נישט שטערן

דעם צווייטן און קיינער וועט נישט שלעכטס טון פארן צווייטן, ווייל עס וועט זיין: "ִּכי 

ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה', ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים", אלע וועלן וויסן פונעם אייבערשטן, מען 

 וועט לעבן מיט אמונה.

"ֵעץ  (תיקון נב):קוני זוהר דאס איז דער צדיק, אזוי ווי עס שטייט אין תי -דער בוים 

ָדא ַצִּדיק", דער צדיק ווערט אנגערופן א בוים; אזוי ווי מיר זעען ביי משה רבינו, ווען 

(במדבר ער האט געשיקט די מרגלים קיין ארץ ישראל האט ער זיי געזאגט זיי זאלן קוקן 

ָּכֵׁשר ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם", זיי זאלן  "ִאם ֵיׁש ָאָדם (שם):"ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאִין", זאגט רש"י  יג, כ):

קוקן אויב עס געפונט זיך אין ארץ ישראל אן ערליכער איד וואס קען מגין זיין אויף זיי; 

ביים צדיק איז דא פלאץ פאר אלעמען. ווען מען קומט קיין אומאן צום רבינ'ס קיבוץ, 

ען זיך צוזאמען אלע קען מען זען ווי אזוי עס וועט זיין ווען משיח וועט קומען. עס קומ



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כג תשע"ח אב    

סארט מענטשן, אלע סארט חיות און פייגל, און קיינער קוקט נישט אויפן צווייטן מיט 

א ביטול, קיינער האלט זיך נישט גרעסער פונעם צווייטן, ווייל ווען מען קומט צום רבי'ן 

 באקומט מען שפלות.

מען איז מקבל פונעם צדיק דער עיקר וואס  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עב)דער רבי זאגט 

איז שפלות; ווען מען קומט צום צדיק הייבט מען אן שפירן א בושה, מען שעמט זיך 

פונעם אייבערשטן, מען הייבט אן זען וואס מען האט אלץ געטון. דאס איז איינע פון די 

יב סימנים מיט וואס דער מענטש קען זיך מעסטן זיין שייכות צום הייליגן רבי'ן, ווייל או

מען איז מבטל יעדען איינעם, מען שפעט פון א צווייטן, מען איז פארנומען מיטן 

"איך"; "נאר איך ווייס דעם אמת", "נאר מיר ווייסן דעם אמת", "אלע אנדערע מענטשן 

 איז א סימן אז מען איז נאך זייער ווייט פונעם צדיק. -זענען נישט ביים אמת" 

"ְוַהִסיָמן ִמי הּוא ְמפּוְרָסם ֶׁשל  וואת מוהרא"ש, אות טו):(צמוהרא"ש ברענגט אין די צוואה 

ֶׁשֶקר ֵּבין ַצִּדיק ֲאִמִּתי", וואס איז דער סימן צווישן א מנהיג של שקר און אן אמת'ער 

ִאם נֹוֵפל ַעל ָהָאָדם ִׁשְפלּות, ּוַמְרִּגיׁש  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן עב):צדיק? "אֹוֵמר ַרֵּבינּו ַז"ל 

ֹו ִּכי הּוא ֲהִכי ָּגרּוַע, ִסיָמן ֶּׁשהּוא ְמקּוָרב ֶאל ַצִּדיק ֲאִמיִּתי", אויב עס פאלט ארויף ֶאת ַעְצמ

אויפן מענטש א שפלות, ער הייבט אן שפירן ביי זיך אז ער איז נאך זייער ווייט פונעם 

אייבערשטן, דאס איז א סימן אז ער איז מקורב צום אמת'ן צדיק, "ֲאָבל ִאם ִנְכַנס ּבֹו 

ׁשּות ּוַמְחִּזיק ַעְצמֹו יֹוֵתר ֵמֲאֵחִרים, ְוֵאיך ֶׁשַרק הּוא ִנְמָצא ְּבֱאֶמת ְוא ֲאֵחִרים, ִסיָמן ֵגיאּות ְוּיֵ 

ֶּׁשהּוא ִנְמָצא ֵאֶצל ְמפּוְרָסם ֶׁשל ֶׁשֶקר, ּוְצִריִכין ִלְברַֹח ִמָּׁשם", אבער אויב גייט אריין אין 

אר דארט וואו אים גאווה, ער האלט זיך מער פון א צווייטן, ער זאגט אז 'דער אמת איז נ

איך געפון זיך און נישט ביי א צווייטן', איז א סימן איז ער געפונט זיך ביי א מנהיג של 

שקר, און מען דארף וואס שנעלער אוועק לויפן פון דארט, "ִּכי ִעיָקר ַהְגדּוָלה ֶׁשְמַקְּבִלין 

נעם צדיק ִמַּצִּדיק ֱאֶמת ֶּזה ִׁשְפלּות", ווייל דער עיקר גרויסקייט וואס מען באקומען פו

 איז "ִׁשְפלּות".

דערפאר, יעצט ווען מיר שטייען אין די טעג וואס מיר קלאגן אויפן חורבן הבית, 

דארפן מיר זיך פארנעמען צו ליב האבן א צווייטן איד. מען דארף אסאך וויינען צום 

אייבערשטן מען זאל פאררעכטן די שלעכטע מידות, און ארויסגיין פון די שלעכטע 

 צחון, מחלוקת און מלחמה.תאוות פון נ

"ְּדִהֵּנה, ֵיׁש ִמַּדת ִנָּצחֹון ּוַמֲחֶקת  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א, סימן עה):דער הייליגער רבי זאגט 

ּוִמְלָחָמה, ּוֵמֵהיָכן ָּבא ִמָּדה זֹו? ִמָּדִמים ֶׁשֲעַדִין לא ָעַבד ָּבֶהם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך", די מידות פון 

לחמות קומט פון די הייסע בלוט וואס דער מענטש האט נאך נצחון, מחלוקת און מ

נישט אויסגעארבעט, "ְוָצִריך ָּכל ֶאָחד ְלַבֵּטל ִמַּדת ַהִּנָּצחֹון ְוַהַּמֲחֶקת, ְוִלְרּדֹף ַאַחר 
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ַהָּׁשלֹום", מען דארף אויסארבעטן די בלוט עס זאל זיין ריין פון די אלע תאוות, "ְוֶזה 

ְּיַדֵּבר ַהְרֵּבה ְּבתֹוָרה ּוְתִפיָּלה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלָׁשלֹום", דורך תורה און זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֶׁש 

תפילה ווערט דער מענטש אויסגעארבעט פון די אלע שלעכטע תאוות, מען הערט אויף 

 זיך צו קריגן מיט א צווייטן און מען לעבט בשלום מיט יעדן איינעם.

זאלן ליב האבן יעדן איינעם און זיך נישט קריגן  דער אייבערשטער זאל העלפן מיר

מיט קיינעם, ווייל פון מחלוקת קומט נישט ארויס קיין גוטס פאר קיינעם. בפרט אין 

 שטוב צווישן מאן און ווייב דארף מען זייער אכטונג געבן מען זאל זיך נישט קריגן.

ַּמֲחֶקת ֶזה ִסיָמן ָרע ְלָבִנים", "ַה  (ספר המידות, אות בנים, סימן קו):דער הייליגער רבי זאגט 

אז עס איז דא מחלוקת איז נישט גוט פאר די קינדער, "ְוָׁשלֹום ֶזה ִסיָמן טֹוב ְלָבִנים", און 

ווען עס איז דא שלום צווישן מאן און ווייב איז גוט פאר די קינדער; קינדער גייען 

 יט פחדים וכו'.צוגרינד ווען די עלטערן קריגן זיך, זיי וואקסן אויף מ

אויך גייט דאס ארויף בכלליות אויף מחלוקת; ווען מען מישט אריין קינדער אין 

ֶזה ִסיָמן ָרע ְלָבִנים", איז נישט גוט פאר די קינדער,  -דעמאלט "ַהַּמֲחֶקת  -מחלוקת 

אבער אז מען געבט אכטונג אז קינדער זאלן נישט האבן קיין שום שייכות מיט מחלוקת, 

 ֶזה ִסיָמן טֹוב ְלָבִנים", וואקסן זיי אויף געזונט. -"ְוָׁשלֹום  דעמאלט

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן נישט האבן קיין שום שייכות מיט 

 מחלוקת, נאר מיר זאלן זיין בשלום מיט אלעמען.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'דארף מיטהאלטן משפחה שמחות אפילו ווען ס'נישט באקוועם.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ה' פרשת דברים, ז' מנחם -ה' יתברך בעזרת 

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אוודאי זאלסטו גיין צו די באווארפן פון דיין ברודער; א משפחה שמחה דארף 

 מען מיט האלטן, אפילו מען איז נישט באקוועם וכו'.

ויפפירן מיט דרך ארץ וועסטו מאכן א שיינע נאמען פארן רבי'ן; אז דו וועסט זיך א

דיינע עלטערן וועלן זיך פרייען אז דו האלסט מיט אלע משפחה שמחות, וועסטו זיך 

 נאך איינקויפן דעם זכות פון מחי' זיין טאטע מאמע.
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 בכלל איז א וואונדער פארוואס עס דארף דיר באדערן אריין צו גיין ביי זיי אין בית

(שיחות הר"ן, סימן המדרש, זיי זענען נישט קיין מתנגדים אויפן רבי'ן, ווייל דער רבי זאגט 

"ָעַלי ֵאין חֹוְלִקים ְּכָלל, ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי ֶׁשָעָׂשה ָּכ ְּכמֹו ֶׁשּבֹוִדים ַהחֹוְלִקים קפב): 

יר קריגן זיי נישט, זיי קריגן אויף דעם ָעָליו, ְוַעל ִאיׁש ָּכֶזה ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלֲחק", אויף מ

אויף אים דארף מען טאקע קריגן, און  -וואס מען זאגט אויף אים די אלע לשון הרע'ס 

אויף אים קריג איך אויך. נאך האט דער רבי געזאגט: "ֵזייא ָהאִּבין ִזי אֹויס ִּגיְׁשִניְצט ַא 

 קריג איך אויך.ֶמעְנְטׁש, ִאין ְקִריְגן אֹויף ִאיהם", אויף אים 

אונזער ארבעט איז אראפ צו נעמען דעם שלעכטן נאמען וואס עס איז דא אויפן 

הייליגן רבי'ן און אויף תלמידי היכל הקודש; מיר דארפן טון אלעס וואס מיר קענען אז 

מען זאל ארויף קוקן א ברסלב'ער חסיד, מען זאל וויסן אז ברסלב'ע חסידים זענען די 

 ר דור.צדיקים פון אונזע

"ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת  (ספר המדות, אות צדיק, סימן סט):מיר דארפן פאלגן וואס דער רבי זאגט 

ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", מיר דארפן זיך אויפפירן מיט 

 .דרך ארץ אז אלע זאלן זען וואס דער רבי לערנט מיט זיינע תלמידים

דיין ווייב זאל פאסטן תשעה באב ביינאכט, און אינדערפרי ווען זי שטייט אויף 

 .(עיין שאלות ותשובות שבות יעקב חלק ג, סימן לז)קען זי עסן 

פרויען מאכן נישט קיין הבדלה; זאל דיין ווייב עסן אן הבדלה און זונטאג נאכט 

 .(משנת יעקב, אורח חיים סימן תקנ"ו)ווען דו וועסט אויספאסטן וועט זי הערן הבדלה פון דיר 

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין זוכה זיין ארויסצוגיין פון דעם 

 פינסטערן גלות מיט משיח צדקינו, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'קען פועל'ן ביי א ווייב נאר מיט געדולד און סבלנות.

 נת תשע"ח לפרט קטןאב, ש-יום ה' פרשת דברים, ז' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיך זייער צו הערן פון דיר און איך בענק מיר אויך זייער נאך דיר; איך 

 האף דיר צו זען ראש השנה אין אומאן.
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בנוגע אז דיין ווייב געבט נישט אכטונג צו צודעקן איר האר וכו'; אמת טאקע אז 

ף זיין צוגעדעקט און עס איז זייער הארב אז האר זאל זיך ארויס זען, אבער האר דאר

אויב די פרוי פארשטייט דאס נישט, זי איז אויפגעוואקסן אן דעם וואס זי זאל באקומען 

א חינוך אויף דעם, דארף מען זיין זייער פארזיכטיג ווי אזוי צו רעדן פון דעם אז מען 

 זאל נישט ערגער מאכן וכו'.

שרייבסט מיר אז ווען דו זאגסט איר וועגן איר האר זאגט זי דיר: "הער אויף  דו

משוגע מאכן וועגן די האר", און דו בעסט מיר אן עצה ווי אזוי דו קענסט איר מסביר 

 זיין דער חומר הענין.

בזה העולם דארף מען האבן אסאך סבלנות;  וויסן זאלסטו טייערער ליבער ...:

ארויפצווינגען קיין שום זאך אויפן ווייב, מען דארף אריין לייגן אסאך מען קען נישט 

ליבשאפט אין שטוב און האבן אסאך סבלנות ביז מען פועל'ט, דעריבער בעט איך דיר 

מיין טייערער ..., געב איר אסאך ליבשאפט ווי אויך גוטע ווערטער און הער אויס אירע 

 ווייטאגן וואס זי איז אריבער.

צו איר פון איר האר; דו בעט דעם אייבערשטן ער זאל מאכן א נס מיט  רעד נישט

דיר אז דיין ווייב זאל אכטונג געבן צו גיין אינגאנצן צוגעדעקט, וועסטו זען ווי דער 

אייבערשטער וועט דיר העלפן. טשעפע נישט דיין ווייב וועגן דעם וואס זי דעקט זיך 

א הארבע זאך אז די האר זאל זיך נישט  נישט צי אינגאנצן איר האר; עס איז טאקע

ארויסזען, עס איז נישט עפעס א חומרא וכו' אדער עפעס א חסידי'שע זאך וכו', נאר 

אויב א פרוי דעקט נישט צו איר האר באקומט זי א גט על פי תורה, און דער זוהר הקדוש 

ות און שעלט א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, אז דאס ברענגט צרות, עני

 דחקות וכו' וכו'. אבער מען דארף וויסן ווי אזוי מען רעדט צו א ווייב וועגן דעם ענין.

 בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג:

"רבונו של עולם, איך בעט דיר זייער, לייג אריין א הייליגקייט אין מיין ווייב זי 

צוגעדעקט אינגאנצן; איך האב זייער מורא פון זאל אכטונג געבן אז איר האר זאל זיין 

אויף א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע  (נשא קכה.) דאס וואס שטייט אין זוהר הקדוש

האר, זי איז גורם עס זאל זיין ארימקייט אין שטוב, אירע קינדער וועלן נישט מצליח 

ז דער ס"מ זאל זיין אין איר זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב, אזוי אויך איז זי גורם א

 שטוב.

הייליגער באשעפער, יעדעס מאל איך רעד צו מיין ווייב וועגן אירע האר ווערט זי 

ברוגז אויף מיר און זי וויל נישט הערן וואס איך זאג איר. איך ווייס נישט וואס צו טון, 

איר בשלום און מיט ווייל פון איין זייט וויל איך איר נישט וויי טון, איך וויל לעבן מיט 
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ליבשאפט, אבער פון דער אנדערע זייט וויל איך טון דיין ווילן און איך וויל אויפשטעלן 

 א שטוב מיט ערליכע קינדער.

הייליגער באשעפער זי טוט עס נישט פון שלעכטיקייט, זי ווייסט פשוט נישט די 

געבסט פארשטאנד פאר  הארבקייט דערפון. טאטע זיסער, "ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת", דו

אלעמען, געב מיר א וועג ווי אזוי איך זאל קענען רעדן מיט איר, זי זאל פארשטיין דאס 

 .הארבקייט"

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו אליינס זאלסט זיך אויך פארבעסערן אין אלע 

שמים דיינע וועגן, ווייל אז דו וועסט זיין אן ערליכער איד און דו וועסט האבן יראת 

"ָּכל ָאָדם  (ברכות ו:):וועט דיין ווייב דיר אויסהערן; אזוי זאגן אונזערע הייליגע חכמים 

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּדָבָריו ִנְׁשָמִעין", יעדער מענטש וואס האט יראת שמים ווערן זיינע 

רייד אנגענומען; אז דו וועסט ארבעטן אויף דיר, וועט דיין ווייב אננעמען דיינע 

 וערטער און איר וועט לעבן א שיינע לעבן באהבה ואחוה ושלום וריעות.ו

 זיי געזונט און שטארק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מנהגים פון תשעה באב.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ה' פרשת דברים, ז' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 .איך וועל דיר שרייבן אונזערע מנהגים פון תשעה באב

 מיר פירן זיך צו ליינען מגילת איכה ביינאכט, און אויך אינדערפרי כמנהג הגר"א.

וויבאלד תשעה באב איז א תענית דרבנן און עס הייבט זיך שוין אן פון פארנאכטס, 

דארף מען נישט ווארטן אויף צוויי און זיבעציג, מען קען שוין דאווענען מעריב ביים 

 ם אויספאסטן.זמן פון די גאונים און נאכדע

א פרוי וואס ווארט וכו' אדער זייגט וכו' זאל פרעגן א שאלה צי זי דארף פאסטן, 

 מען קען נישט מאכן אין דעם א כלל.

בנוגע לערנען שיעורים כסדרן; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט זיך געפירט 

נאכמיטאג נאך מנחה צו לערנען די שיעורים כסדרן. אזוי אויך האט מוהרא"ש מיר 

געזאגט אז איך זאל זאגן פאר די בחורים אז מען קען לערנען פון נאך מנחה אלע 

 שיעורים וואס מען לערנט יעדן טאג.
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אזוי ווי היי יאר, מאכט מען נישט הבדלה  -ווען תשעה באב געפאלט אום שבת 

מוצאי שבת אויף וויין, מען מאכט בלויז די ברכה "בורא מאורי האש". די פרויען און 

ר וואס פאסטן נישט תשעה באב, עסן אן הבדלה, און זיי הערן הבדלה מוצאי קינדע

 .(משנת יעקב, אורח חיים סימן תקנ"ו)תשעה באב פון די מענער 

דער עיקר דארף מען אכטונג געבן זיך נישט ארום צו דרייען ליידיג, און נישט זיצן 

רף זייער אכטונג געבן מיט מענטשן וואס מאכן ליצנות און רעדן דברים בטלים, מען דא

נישט צו צוקומען צו שחוק וקלות ראש, און נישט פארגעסן אז מיר טרויערן אויפן 

 חורבן בית המקדש וכו'.

 די בעסטע זאך איז צו גיין שלאפן, כדי נישט צו פארברענגען די צייט.

... 

~~~~~~~~~~ 
ויגן; אום דאס גרויסקייט פון שבת חזון; תשובה הייבט זיך אן מיטן היטן די א

שבת הייבן מיר אן א נייעם מחזור אין תנ"ך; דאס גרויסקייט און תועלת פון לערנען 

נ"ך; ווען מיר קלאגן אויפן חורבן בית המקדש קלאגן מיר אויף אונזער חורבן; די 

הארבקייט פון זיך נישט היטן די אויגן, וויפיל דארפן מיר וויינען דערויף; אונזערע 

 ב.מנהגים אום תשעה בא

אב, שנת תשע"ח לפרט -חזון, ח' מנחם-עש"ק פרשת דברים –בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

שבת חזון; דער הייליגער קדושת  -מיר גייען יעצט אריין אין זייער א גרויסער שבת 

לוי זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "ווער עס האט הייליגע אויגן קען זען שבת חזון ווי 

המקדש השלישי בויעט זיך אויף"; דארפן מיר זייער אכטונג געבן מיר זאלן דער בית 

 האבן ריינע אויגן.

מוהרא"ש ברענגט בשם דעם הייליגן צדיק רבי מרדכי מלעכעוויטש זכותו יגן 

מענטש וויל תשובה טון, דארף ער זיך היטן זיינע אויגן; עלינו, אז די ערשטע זאך ווען א 

ְלֵעיֵניֶכם", ווען איר  -"ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם  (צפניה ג, כ):מיט דעם טייטשט ער דעם פסוק 

 (סנהדרין מה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן זאלט איר אנהייבן מיט די אויגן;  -טוט תשובה 

ָּלא ַּבֶּמה ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות", דער יצר הרע הייבט זיך אן ביי די אויגן, "ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶא 

 אבער אז מען היט די אויגן איז מען זוכה צו א ריינע מח און צו אלע גוטע זאכן.
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 -שבת קודש  -היינט האבן מיר מסיים געווען גאנץ נביאים וכתובים און מארגן 

טאג צוויי קאפיטלעך איז מען מסיים הייבן מיר אן נאכאמאל נ"ך; אז מען לערנט יעדן 

 יעדעס יאר גאנץ נ"ך.

דער הייליגער רבי האט געזאגט: "נ"ך איז מיין מוסר ספר"; ווייל ווען מען לערנט 

נ"ך זעט מען וואס פאסירט ווען מען גייט אוועק פון די תורה. יעדע מאל וואס די אידן 

קיינער פון די פעלקער האבן זענען געגאנגען בדרך התורה האבן זיי מצליח געווען; 

נישט געטשעפט און מען האט באזיגט אלע מלחמות, אבער ווען מען איז אוועק 

געגאנגען פון די תורה איז מען גלייך אונטערטעניגט געווארן אונטער די פעלקער, און 

 מען האט פארלוירן די מלחמות וכו' וכו', ביז מען האט תשובה געטון.

ן מען לערנט נ"ך, אז ווען די אידן האבן געהאט א צדיק אזוי אויך זעט מען ווע

זענען זיי געווען ערליך, און ווען דער צדיק איז נפטר געווארן זענען זיי צוריק געפאלן, 

 ביז זיי האבן באקומען נאך א צדיק וואס זאל זיי ווייזן די וועג צום אייבערשטן.

ז געווען שלעכט פאר די אידן, אויך לערנט מען זיך ארויס פון נ"ך, אז ווען עס אי

א רשע איז געקומען און געוואלט שלעכטס טון, האבן זיי געשריגן צום אייבערשטער 

און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן. נאכדעם האבן זיי ווייטער פארגעסן פונעם 

אייבערשטער האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל געשיקט א רשע זאל קומען מלחמה 

זיי, און ווען זיי האבן ווידער איינגעזען אז זיי קענען זיך נישט קיין עצה  האלטן מיט

געבן האבן זיי נאכאמאל תשובה געטון; פון דעם קען זיך יעדער מענטש לערנען וואס 

 ער האט צו טון ווען ער האט חס ושלום א צרה.

ו לברכה עס איז באוואוסט דעם גאנצן סיפור ווי אזוי דער הייליגער רבי נתן זכרונ

איז נסתלק געווארן. עס איז געווען אין אן ערב שבת, עשרה בטבת. אפאר שעה פאר 

ער זאל אים ברענגען 'כל טוב',  -ר' עוזר'ס זון  -זיין הסתלקות האט ער געבעטן ר' נחמן 

און ר' נחמן האט נישט פארשטאנען וואס ר' נתן מיינט, וואס איז דאס 'כל טוב'? האט 

דאס איז געווען ביי ר' נתן 'כל טוב';  -ט ער זאל אים ברענגן א נ"ך אים ר' נתן געזאג

דער הייליגער רבי נתן האט דאס גערופן 'כל טוב'. ווייל אז מען מאכט זיך א שיעור און 

יעדן טאג א קאפיטל אדער צוויי, האט מען אלעס גוטס. מען זעט וואס מען האט  -נ"ך 

דא איין אדרעס וואו זיך צו ווענדן: נאר צום  צו טון ווען מען האט א צרה, אז עס איז

 אייבערשטן.

מיר פירן זיך צו ליינען מגילת איכה ביינאכט און אויך אינדערפרי. מוצאי שבת 

אז ווען מען  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן סז)גייען מיר ליינען מגילת איכה; דער רבי זאגט 

אז אמאל איז געווען א חורבן, נאר  קלאגט אויפן חורבן בית המקדש וויינט מען נישט
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מען וויינט אויפן היינטיגן חורבן, אז מיר זענען חרוב ונחרב, מיר זענען ווייט פונעם 

 אייבערשטן און מיר זענען אזוי שטארק אריין געטון אין אונזערע תאוות רחמנא לצלן.

סט תיקון חצות "ווען דו זאג (שיחות הר"ן, סימן רסח):דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן 

זאלסטו זיך אינזינען האבן; "ֵאיָכה ֶנֱחַרב ָהאּוָלם", רבונו של עולם איך בין אינגאנצן 

חרוב ונחרב, "ַעד ָאן ִיְצַעק ַּבְּׁשִבי", ווי לאנג נאך וועל זיין אין געפענגעניש ביים יצר 

 הרע וכו'?!"

ונזערע שלעכטע מיר קלאגן אויף אונזער חורבן אז מיר זענען אזוי פארזינקען אין א

מעשים; מיר וויינען בשעת'ן זאגן די קינות אויף אונזערע אויגן וואס מיר היטן נישט 

"ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה", אויף דעם וויין איך רבונו של עולם, "ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה  (איכה א, טז):

אס דאס איז גורם: "ִּכי ַּמִים", אויף מיינע אויגן וואס איך היט נישט; איך קוק עבירות, וו

ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי", אז איך זאל זיך דערווייטערן פונם צדיק וואס ער איז 

"ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי", און איך פאל אראפ אין פגם הברית. "ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים", איך זינדיג 

הרע שטארקט זיך אויף מיר; אלעס  בהוצאת זרע לבטלה, "ִּכי ָגַבר אֹוֵיב", ווייל דער יצר

 צוליב ֵעיִני ֵעיִני, אז מיינע אויגן זענען נישט ריין.

אויף דעם דארפן מיר גיסן טייכן טרערן צום אייבערשטן, אז מיר זאלן היטן 

אונזערע אויגן, ווייל אלע צרות וואס קומען אויפן מענטש איז נאר ווייל מען היט זיך 

 נישט די אויגן.

ט דערציילט אז ווען דער חזון איש זכרונו לברכה איז געווען א מוהרא"ש הא

אינגערמאן און ער פלעגט גיין אין שול פלעגט ער זאגן בדרך צחות: "לאמיר שפילן 

"בלינדע קאטשקע"; בינד מיר ארום מיינע אויגן און פירט מיר צום שול"; מען האט 

אבן געמיינט אז ער וויל זיך נישט געוואוסט פארוואס ער מאכט דאס, זיינע ארומיגע ה

אונטער האלטן, אבער זיין כוונה איז געווען נאר זיך צו היטן זיינע אויגן. יעדע מאל 

 האט ער געהאט אן אנדערע וועג ווי אזוי זיך צו היטן.

"ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַמְלַאך ַהָּמֶות, ֶׁשֻּכּלֹו ָמֵּלא  (עבודה זרה כ:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דער מלאך המוות איז אנגעפילט מיט אויגן, ווען ער קומט צום מענטש ווערט  ֵעיַנִים",

דער מענטש זייער דערשראקן און אזוי נעמט ער אוועק דעם מענטש פון דער וועלט; 

וואס זענען די אלע אויגן וואס דער מלאך המות האט אויף זיך? ברענגט דער הייליגער 

'ן, דער גאון וקדוש ר' נתן אדלער זכר צדיק חתם סופר זכותו יגן עלינו בשם זיין רבי

אז דאס זענען אלע הסתכלות אסורות, אלע שלעכטע קוקן  (חתם סופר בראשית, הקדמה)לברכה 

וואס דער מענטש האט געקוקט, די אלע אויגן נעמט דער מלאך המות און ער קומט צום 

ס זאל הרג'נען דעם מענטש און ער הרג'ט אים, ווייל עס איז נישט דא נאך אזא זאך ווא
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מענטש ווי נישט היטן די אויגן. מיט דעם טייטשט ער וואס מיר בעטן דעם אייבערשטן 

פרייטאג צו נאכטס: "ִויֵׁשְזִביָנָנא ֵמֵעיָנא ִּביָׁשא ּוֵמַחְרָּבא ְדַמְלַא ַהָּמֶות ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל 

עלן היטן די אויגן וועלן מיר ֵגיִהּנֹם", אז מיר וועלן נישט האבן קיין עינא בישא, מיר וו

נישט מורא האבן פונעם שווערד פונעם מלאך המות און מיר וועלן נישט האבן אנקומען 

 אין גיהנום; זעט מען אז אלעס הייבט זיך אן מיט די אויגן.

בנוגע לערנען שיעורים כסדרן תשעה באב; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט זיך 

נען די שיעורים כסדרן, און מוהרא"ש האט מיר געפירט נאכמיטאג נאך מנחה צו לער

געזאגט איך זאל זאגן פאר די בחורים אז מען קען לערנען פון נאך מנחה אלע שיעורים 

 וואס מען לערנט יעדן טאג.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שוין ארויס גיין פון אונזער גלות בכלליות 

יוואטע גלות, מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן יעדער איינער פון זיין פר -און בפרטיות 

א גאנצע טאג, דעמאלט וועט זיין ְּכִאילּו ִנְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

 "ָּכל ָאָדם ֶּׁשֶּיׁש ּבֹו ֵּדָעה ְּכִאילּו ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו". (ברכות לג.):לברכה זאגן 

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
  



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  לב | 

 ותשובות ~~~ ~~~ שאלות
 דארף מען זיך עקש'ענען, אדער זיך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר די שיעורים וואס זענען ממש כמים קרים על נפש עיפה. לעצטנס האב איך 

י ווי א קליין קינד קאפעט און געהערט ביי א שיעור אז דעם אייבערשטן דארף מען מוטשען און פגע'ן, אזו

פארפירט ביז ער באקומט וואס ער דארף. פון די אנדערע זייט זינגט איר דעם ניגון "זאל זיין אזוי ווי דער 

אייבערשטער וויל", אז מ'דארף זיך אינגאנצן איבערגעבן צום אייבערשטן און וועלן נאר וואס דער 

זאכן צוזאמען? דארף מען זיך עקשנ'ען, אדער זיך איבערגעבן צום  אייבערשטער וויל. ווי אזוי ארבעטן די צוויי

 אייבערשטן?

אויך האב איך געהערט ביי א שיעור אז דער ענין פון שידוכים ליגט אינגאנצן נאר אין די הענט פונעם 

צו זאגן אז מ'דארף בכלל גארנישט טון קיין השתדלות פאר שידוכים, נאר זיך אייבערשטן. מיינט דאס 

 אינגאנצן איבערגעבן צום אייבערשטן?

 מרדכי

 תשובה:

 יום ג' פרשת מטות מסעי, כ"ז תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרדכי נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רשטן איז נישט קיין סתירה מיטן זיך איבערגעבן צום זיך עקשנ'ען ביים אייבע

אייבערשטן; ווען א מענטש האט א צרה דארף ער בעטן, וויינען און שרייען צום 

אייבערשטן ער זאל אים שיקן א ישועה. אבער פון די אנדערע זייט דארף מען אכטונג 

"ָּכל  (ברכות סד.):אגן געבן נישט צו דוחק זיין את השעה, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה ז

ער זאגט 'עס מוז יעצט  -ַהָּׁשָעה דֹוַחְקּתֹו", ווער עס עקשנ'ט זיך  -ַהּדֹוַחק ֶאת ַהָּׁשָעה 

 דער וועט ווערן זייער אנטוישט און צעבראכן. -געשען דאס און דאס' 

"ִאם ָרָאה ָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְוא ֶנֱעֶנה, ַיְחזֹור  (ברכות לב:):חכמינו הקדושים זאגן 

ְתַּפֵּלל", אויב א מענטש זעט אז ער בעט דעם אייבערשטן אויף א זאך און ער האט עס ְויִ 

"ַקֵּוה  (תהילים כז, יד):נישט באקומען, זאל ער נאכאמאל בעטן, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

ען ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב, ְוַקֵּוה ֶאל ה'"; ווייל אז מען עקש'נט זיך איין מיט תפילה, מ

הערט נישט אויף בעטן דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל, דאן זעט מען גרויסע 

 ישועות.



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לג תשע"ח אב    

"ָּכל  (ברכות לב:):מיט דעם אלעם דארף מען וויסן וואס די הייליגע חכמים זאגן 

אזוי סאך ַהַּמֲאִרי ִּבְתִפָּלתֹו ּוְמַעֵּיין ָּבּה סֹוף ָּבא ִליֵדי ְכֵאב ֵלב", ווער עס זאגט: 'איך בעט 

דעם אייבערשטן און איך זע נאך נישט קיין ישועה', דער באקומט הארץ ווייטאג, אזוי 

(שם, דבור "ּתֹוֶחֶלת ְממּוָׁשָכה ַמֲחָלה ֵלב", אזוי ווי רש"י זאגט  (משלי יג, יב):ווי עס שטייט 

ֵאיָנּה ַנֲעֵׂשית, ְוִנְמֵצאת "ְמַצֶּפה ֶׁשֵּתָעֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו ַעל ְיֵדי ַהֲאִרָכתֹו, סֹוף ֶׁש  המתחיל "ומעיין בה"):

 ּתֹוֶחֶלת ְמֻמֶּׁשֶכת ִחיָנם, ְוִהיא ְּכֵאב ֵלב ְּכֶׁשָאָדם ְמַצֶּפה ְוֵאין ַּתֲאָותֹו ָּבָאה"; עיין שם.

"ָאסּור ָלָאָדם ַלֲעמֹד ַעְצמֹו ַעל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצו):דער הייליגער רבי זאגט 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ַּדְוָקא ֶאת  -ֵּקׁש ִּבְתִפיָּלתֹו ׁשּום ָּדָבר, ַהְינּו ֶׁשָאסּור ְלִהְתעַ 

ַּבָּקָׁשתֹו וכו'", א מענטש טאר זיך נישט איינ'עקשנ'ען ביים אייבערשטן אז דער 

אייבערשטער מוז מיט אים טון אזוי ווי ער וויל, "ַרק ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהֵּׁשם 

 ְּבַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ִאם ִיֵּתן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיֵּתן, ְוִאם ָלאו ָלאו", נאר מען דארף  –ִיְתָּבַר

בעטן דעם אייבערשטן מיט רחמנות, אזוי ווי מען בעט זיך ביי איינעם ער זאל רחמנות 

ישט נאך האבן; אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן איז גוט, און אז ער וועט אים נ

 (אבות ב, יג):געבן איז נישט. מיט דעם טייטשט דער רבי וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 (משלי כב, כג):"ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְת ֶקַבע", קבע איז א לשון פון גזילה, אזוי ווי עס שטייט 

, ֵהן ַּפְרָנָסה אֹו ָּבִנים אֹו ְׁשָאר ַהְינּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ְמַבֵּקׁש -"'ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש' 

ְצָרִכים, ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ְוַלֲעֹמד ַעְצמֹו ִּבְתִפיָּלתֹו, ֶׁשַּדְוָקא ַיֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ֶאת 

ְּתִפיָּלתֹו", ווען מען בעט דעם אייבערשטן אויף פרנסה, אויף קינדער אדער אנדערע 

איינ'עקשנ'ען אז עס מוז זיין אזוי ווי ער וויל, "ִּכי ֶזה הּוא  געבעטן, טאר מען זיך נישט

 ְּתִפיַּלת ֶקַבע, ֶׁשּלֹוֵקַח ַהָּדָבר ְּבָחְזָקה ִּבְגֵזָלה, ַרק ִיְתַּפֵּלל ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַּכַּנ"ל".

ווען מען רעדט צום אייבערשטן דארף מען זיין זייער שטארק נישט צו ווערן 

ן זעט ווי עס גייט אריבער אסאך צייט און מען באקומט נישט וואס מען מייאוש ווען מע

בעט; מען דארף האבן אסאך סבלנות אויסצואווארטן אויף די ישועה פונעם 

 אייבערשטן, און ווייטער מתפלל זיין צו אים ער זאל רחמנות האבן און שיקן די ישועה.

מתבודד יעדן טאג, ער רעדט וואויל איז דעם וואס פאלגט דעם רבי'ן; ער איז זיך 

צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך און דערציילט אים אלעס וואס דרוקט אים, 

און ער ווייסט אז עס איז דא נאר איין אדרעס פאר אלע פראבלעמען וואס גייט אריבער 

 דער הייליגער באשעפער. –

 ע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינ

... 

~~~~~~~~~~ 



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  לד | 

 פארוואס שפירן זיך די פרויען ווי צווייט קלאסיג?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן פארוואס ביי אידן שפירן זיך די פרויען ווי צווייט קלאסיג, אזוי ווי זיי זענען 

 דא בלויז צו באדינען די מענער, און צושטעלן קינדער?

 וועל איך זיך פרייען אויב איר וועט דאס מיר ערקלערן.איך 

 יישר כח.

 תשובה:

 יום ג' פרשת מטות מסעי, כ"ז תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איז נישט  -קלאסיג וכו' -פרויען צווייטדאס וואס איר שרייבט אז ביי אידן זענען די 

אמת, נאר עס איז פונקט פארקערט; ביי אידן זענען די פרויען ערשט קלאסיג, אזוי ווי 

מיר זעען אין די תורה אז ווען משה רבינו איז ארויף אויפן בארג סיני נעמען די תורה 

די פרויען און  פאר די אידן, האט דער אייבערשטער אים געזאגט ער זאל קודם גיין צו

"ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב, ְוַתֵּגיד ִלְבֵני  (שמות יט, ג):נאכדעם צו די מענער, אזוי ווי עס שטייט 

ִיְׂשָרֵאל", "בית יעקב" דאס זענען די פרויען "בני ישראל" דאס זענען די מענער; 

ו די פארוואס האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו ער זאל קודם רעדן צ

פרויען און ערשט נאכדעם צו די מענער? ווייל אלעס איז אנגעהאנגען אין די פרוי; אז 

די פרוי פירט זיך ערליך וועלן איר מאן און קינדער אויך זיין ערליך, און אז די פרוי פירט 

 זיך נישט ווי עס דארף צו זיין וועלן אירע קינדער נישט אויסוואקסן ערליכע אידן.

(משלי יב, ידן איז די פרוי די קרוין פון די משפחה; שלמה המלך זאגט ביי ערליכע א

"ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה", א וואוילע פרוי איז ווי א קרוין פארן מאן, זי איז א כבוד  ד):

פאר די גאנצע משפחה, "ּוְכָרָקב ְּבַעְצמֹוָתיו ְמִביָׁשה", און א פרוי וואס פירט זיך נישט 

דארף צו זיין איז ווי א פארפוילטע ביין, אלע שעמען זיך מיט איר; ווייל די  אויף ווי עס

 גאנצע משפחה, די מאן און די קינדער אלע זענען אנגעהאנגען אין די פרוי.

-איך ווייס נישט וואו איר האט באקומען די הרגשה אז פרויען זענען צווייט

רטע. דער הייליגער רבי האט קלאסיג, אבער אין ברסלב לערנט מען פונקט דאס פארקע

 (שיחות הר"ן, סימן לג):זייער געהאלטן פון די תמימות וואס פרויען האבן, ער האט געזאגט 

"ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָקָטן, ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה 



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לה תשע"ח אב    

ת ְּכָלל, ַרק ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִׁשים ְוַהֲהמֹון ַעם ִהיא ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹו

ַהְּכֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים", ביי די וועלט איז אמונה א קלייניקייט, אבער ביי מיר איז דער עיקר 

אמונה אן קיין חקירות און אן קיין חכמות, נאר פשוט אזוי ווי פרויען און פשוט'ע 

יען האבן אין זיך א מורא'דיגע תמימות, דערפאר זענען זיי נענטער מענטשן גלייבן; פרו

צום אייבערשטן, ווייל ווי מער מען פירט זיך בתמימות ובפשיטות אלץ מער רעדט מען 

 צום אייבערשטן.

מען האט אמאל געזאגט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט 

ומען וועט מען מבטל זיין אלע ווייבער שולן", געזאגט אזא דיבור: "ווען משיח וועט ק

האט דער רבי געזאגט: "עס איז נישט אמת, עס קען נישט זיין אז דער בעל שם טוב 

האט דאס געזאגט; פונקט פארקערט! משיח וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע 

דעם ווי שטארק פרויען וואס זיי דאווענען און בעטן אז משיח זאל קומען"; זעט מען פון 

 דער רבי האט געהאלטן פון די תפילות פון פרויען.

קלאסיג; -איך ווייס נישט וואס מאכט אייך טראכטן אז פרויען זענען צווייט

"ְּגדֹוָלה ַהְבָטָחה ֶׁשִהְבִטיָחן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  (ברכות יז.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ים", דער אייבערשטער האט צוגעזאגט שכר פאר פרויען מער ווי ַלָּנִׁשים יֹוֵתר ִמן ָהֲאָנִׁש 

פאר די מענער, ווייל אין זייער זכות איז דא תורה ביי כלל ישראל; די פרויען שיקן די 

קינדער אין חדר לערנען תורה און ווארטן אפ זייערע מענער ווען זיי קומען אהיים פון 

 לערנען תורה.

 ר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן אי

... 

~~~~~~~~~~ 
 אונזער קשר איז נישט גוט, וואס טוט מען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך לעב גוט מיט מיין מאן, ער איז זייער וואויל צו מיר, ער איז א גוטער מאן, איך האב אבער א 

 רט אונזער קשר, און ס'ווערט נאר ערגער.פראבלעם בדברים שבינו לבינה, און דאס שטע

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'.



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  לו | 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

רוב פראבלעמען וואס מאכן זיך צווישן מאן און ווייב קומט ווייל מען לערנט מיט 

נים און כלות פאלשע לימודים. די אלע וואס לערנען מיט חתנים און כלות פרושות חת

זענען עתיד ליתן את הדין; די אלע חומרות האבן נישט קיין שום מקור  -און חומרות 

אין שלחן ערוך, און דאס ברענגט צו אז מען זאל זיך נישט פארשטיין וכו' ביז עס ווערט 

 חס ושלום א גט.

אך צו שרייבן אין די ענינים, אבער עס איז זייער שווער צו שרייבן עס איז דא אס

פון דעם מפני הצניעות; די בעסטע זאך וואלט געווען אז איר זאלט זיך פארבינדן מיט 

אן ערליכע פרוי וואס וועט אייך לערנען ווי אזוי צו לעבן מיט א מאן אן קיין חומרות. 

אים און אמוראים האבן געלעבט מיט זייערע זי וועט אייך ווייזן ווי די הייליגע תנ

ווייבער באהבה ואחוה ושלום וריעות, נישט ווי מען פארקויפט פאר אינגעלייט און 

 ווייבלעך.

דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אידישע קינדער און אונז שיקן אמת'ע 

וועלן אויסגעלייזט מנהיגים וואס זאלן אונז מדריך זיין מיט די הייליגע תורה, ביז מיר 

יעדער איינער פון זיין אייגענע  -ווערן פון דעם ביטערן גלות בכלליות, און בפרטיות 

 גלות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דער מח פליעט מיר אוועק ביים דאווענען, ווי אזוי געב איך זיך אן עצה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

חיזוק וועגן זיך האלטן צו א קבלה, דער בריוו האט מיר צום ערשט א יישר כח פאר די ענטפער און 

 זייער מחזק געווען.

יעצט האב געוואלט פרעגן ווי אזוי מ'געבט זיך אן עצה מיט די מחשבות וואס לאזן נישט צורוה, בעיקר 

ע עקן ביים לערנען און דאווענען. ווען איך הויב אן דאווענען הויבט מיר דער קאפ אן גלייך צו פליען אין אל

 וועלט, און אזוי אויך ביים לערנען קען איך זיך נישט צוזאמנעמען די מחשבה.

היינט האב איך אנגעהויבן דאווענען מיט א פעסטע החלטה אז איך גיי אינזין האבן די ווערטער, און א 

ף פון מינוט שפעטער טרעף איך זיך אין די אנדערע עק וועלט... ובפרט שלעכטע מחשבות וואס קומען ארוי

 יארן צוריק, ווי אזוי ווערט מען פטור פון דעם?

 יישר כח, אהרן.
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 תשובה:

 יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד אהרן נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 -תפילות טוען אויף אויבן אין הימל דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס דיינע 

 אפילו עס איז פול מיט מחשבות זרות און בלבולים וכו'.

ווען א מענטש דאווענט און  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קכב):דער הייליגער רבי זאגט 

עס קומט אים אריין פרעמדע מחשבות, איז די עצה 'זיך נישט וואוסענדיג מאכן 

ר דאווענען ביז ער וועט זיך שטארקן איבער זיי, "ִּכי ֵאין ְצִריִכין דערפון', נאר ווייטע

ְלִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל, ַרק ֵליֵלך ְּכֵסֶדר ִּבְתִפָּלתֹו ְוִלְבִלי ְלַהִּביט ַלֲאחֹוָריו ְּכָלל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

וכו' ִמֵּמיָלא ִיְסַּתְּלקּו ִמֶּמנּו", מען זאל נישט צוריק טראכטן פון וואס מען האט געטראכט 

 נאר מען זאל ווייטער דאווענען כסדר, און זיי וועלן פון זיך אליינס אוועק גיין.

פונקט אזוי ווי ביי א מלחמה ווען מען האט צו טון מיט רוצחים, ווען עס קומט א 

דעם א  -גיבור און גייט אריין צווישן זיי, אזוי גייענדיג צווישן די רוצחים האקט ער אפ 

וכו' וכו', אזוי אויך זאגט דער רבי: "ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ֵּכן הּוא ַמָּמׁש  האנט און דעם א פוס

ְּבִעְנַין ַהְּתִפָּלה, ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ְּכֵסֶדר ְוֵאין ַמְׁשִּגיִחין ַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ְודֹוִחין אֹוָתם 

ך ָלֶזה ָיד ְוָלֶזה ֶרֶגל ְוכּו', ִּכי ָכל ַמֲחָׁשָבה ָזָרה ּוַמִּפיָלם ֲאַזי ְּבֶדֶרך ִהּלּוכֹו ִּבְתִפָּלתֹו הּוא חֹוֵת 

הּוא ְקִלָּפה, ְוִהיא קֹוָמה ְׁשֵלָמה, ַּכּמּוָבא, ּוְכֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֵסֶדר ְוִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל 

איז ווען עס קומען  ֲעֵליֶהם ֲאַזי הֹוֵרג אֹוָתם אֹו חֹוֵתך ֵמֶהם ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים", אזוי אויך

אריין בשעת'ן דאווענען שלעכטע מחשבות, וואס יעדע מחשבה איז א שלעכטע מלאך 

וואס ווערט באשאפן פון עבירות, ווען דער מענטש דאווענט ווייטער און ער קוקט נישט 

אויף די מחשבות זרות, דורכדעם האקט ער אפ פון די קליפות זייערע אברים, ביז ער 

 נצן מנצח.איז זיי אינגא

"ַּפַעם ַאַחת ָהָיה קֹוֵבל ִאיׁש ֶאָחד ְלָפָניו  (חיי מוהר"ן, סימן תקצ):ר' נתן האט דערציילט 

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵאי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל, ִּכי ַהַּמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ְמַבְלְּבִלין אֹותֹו ְמאֹד", 

ך באקלאגן אז עס איז אים שווער דאס דאווענען, אמאל איז געקומען א איד צום רבי'ן זי

ווייל די מחשבות לאזן אים נישט צורוה, "ֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמַקְּבִלין זֹאת 

ְלַכָּפַרת ָעוֹן, ְוִחֵּי ְקָצת", האט דער רבי געשמייכלט און געזאגט: "נעמט מען דאס אן 

אז אלע מחשבות זרות וואס קומען צום  (שם)דאס מסביר  פאר כפרת עוונות"; ר' נתן איז

מענטש ביים דאווענען און ביים לערנען, דאס זענען זיינע אייגענע עבירות, און אז דער 
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מענטש דערהאלט זיך, ער האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן, נאר ער ווייסט אז 

און נעמט אן זיינע תפילות; דער אייבערשטער האט אים ליב און וויל אים מקרב זיין 

ער האט צער פון די מחשבות, און יעדעס מאל וואס עס קומען אים אריין די מחשבות 

בעט ער דעם אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן אויף אים, וועט דאס זיין פאר אים כפרת 

 עוונות.

י דעריבער זאלסטו נישט ווערן צעבראכן און אויפהערן דאווענען ווען דו זעסט וו

די שלעכטע מחשבות זענען זיך אויף דיר מתגבר און זיי לויפן דיר נאך; ממש ביי יעדע 

תפילה קומען זיי אן, אנגעהויבן ביי שחרית, מנחה און מעריב קומען זיי און לאזן דיר 

נישט דאווענען, אזוי אויך ווען מען טוט א מצוה קומען זיי און נעמען אוועק דעם מח 

אפלאזן דאס דאווענען און קיום המצוות, נאר זאלסט ווייטער מחשבה, זאלסטו נישט 

דאווענען מיט א שמחה. דו פראביר אינזין צו האבן וואס דו דאווענסט, און אפילו עס 

גייט דיר נישט און דו האסט נישט אינזין קיין איין ווארט און דיינע מחשבות פליען 

יינע כוחות ווייטער צו דאווענען אוועק ווייט ווייט, דאך זאלסטו פראבירן מיט אלע ד

און אינזין האבן וואס דו זאגסט ארויס מיט דיין מויל, און דו קענסט זיין זיכער אז דער 

 אייבערשטער האט א נחת רוח פון יעדעס ווארט וואס דו דאווענסט.

"רבונו של עולם, העלף בעט דעם אייבערשטן פאר דו גייסט אין בית המדרש: 

נען מיט כוונה. העלף מיר אז מיין מח זאל מיר נישט אוועק פליען מיר איך זאל דאווע

בשעת'ן דאווענען צי בשעת איך טו אנדערע זאכן; יעדעס מאל מאך איך אפ מיט א 

פרישקייט אז 'היינט גיי איך דאווענען בכוונה' און איך טרעף מיר נאכן דאווענען אן 

האב אויף מיר רחמנות; איך וויל אינזין האבן קיין איין ווארט. הייליגער באשעפער, 

גארנישט, איך דארף גארנישט, נאר אביסלע נאנטקייט צו דיר, איך וויל דיר שפירן, איך 

 וויל לעבן מיט דיר און נישט מסיח דעת זיין פון דיר".

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נד, ווי אזוי קען איך דאס באצאלן?איך האב גע'גנב'ט אלס קי

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים, איך לעב ממש אן אנדער לעבן מיט אייערע עצות, איך 

 פרובירט צו רעדן צום אייבערשטן, און איך האב שוין געענדיגט דריי מאל משניות.
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ווי אלס קינד פלעג איך אסאך גנב'ענען פון געשעפטן, און למעשה ווייס  איך האב געוואלט פרעגן אזוי

איך נישט יעצט וויפיל איך האב גע'גנב'ט, אויך האט דער געשעפט שוין אן אנדערער באלעבאס, איך וויל 

 נישט דארפן מגולגל ווערן חס ושלום, איך ווייס אבער נישט פון וועמען און וויפיל איך האב גע'גנב'ט.

ך דארף איך אן עצה אויף התבודדות, ווען איך מאך שוין אפ אז איך גיי גיין אויף שפאציר צו רעדן אוי

צום אייבערשטן, ווער איך זייער אומגעדולדיג, וואס קען איך טון צו האבן א געשמאק צו רעדן צום 

 אייבערשטן?

 א גרויסן יישר כח, משה

 תשובה:

 יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -ה' יתברך בעזרת 

 לכבוד משה נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט זוכה געווען צו לערנען און 

ס וואשט מסיים זיין גאנץ 'ששה סדרי משנה' און דו האלסט שוין ביים דריטן סיום; דא

 אויס דעם מענטש פון אלע שלעכטע מעשים, און מען באקומט א נייע נשמה.

 (ויקרא ה, כג):אויב דו געדענקסט פון וועם דו האסט גע'גנב'ט זאלסטו מקיים זיין 

"ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל", אז דו ווייסט נישט וויפיל, זאלסטו פרעגן דעם מענטש 

אים געבן. אויב דו ווייסט נישט פון וועם דו האסט גע'גנב'ט, אויף וויפיל דו זאלסט 

"ָּגַזל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי ָּגַזל, ַיֲעֶׂשה ֵמֶהן ָצְרֵכי  (ביצה כט.):דעם זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

ַרִּבים", ווען א מענטש האט גע'גנב'ט פון מענטשן און ווייסט נישט פון וועם ער האט 

עס איז  (ליקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ה, אות לו):ן צרכי רבים; ר' נתן זאגט גע'גנב'ט זאל ער טו

נישט דא א גרעסערע צרכי רבים ווי דרוקן דעם הייליגן רבינ'ס ספרים וואס זענען מחי' 

ומחזק די גאנצע וועלט, און עס ברענגט צוריק צענדליגער טויזנטער אידישע קינדער 

 צום אייבערשטן.

ווילסט מתקן זיין דאס וואס דו האסט גע'גנב'ט וכו', זאלסטו  דעריבער, אז דו

דרוקן דעם היליגן רבינ'ס ספרים, בפרט די ספרים און קונטרסים וואס מוהרא"ש האט 

געשריבן, וואס דאס איז דעם רבינ'ס ווערטער אראפ געברענגט אויף א וועג אז יעדער 

יזוק און עצות אויף עבודות זאל דאס קענען פארשטיין און ארויס נעמען פון דעם ח

השם. אז דו וועסט דאס דרוקן וועט דאס זיין א תיקון אויף וואס דו האסט אוועק 

גענומען פונעם רבים, ווייל דאס האט שוין אפגעראטעוועט צענדליגער טויזנטער 

אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה בזה הלשון: "ִאי ָזאג צּו ַאז 

ער ֶעס ֶוועט ְדרּוְקן ַא ַּבאְנד פּון "ַאֶׁשר ַּבַּנַחל" ֶוועט ֶזען ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה פּון ִהיְמל. ִדי ֶוו
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ְּבִריְוון ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעַראֶטעֶוועט ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ָּבחּוִרים אּון ִאיְנֶגעַלייט, אּון וואֹויל 

 ק ִאין ָדאס ָאְּפְדרּוְקן".ִאיז ֶדעם ָוואס ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחלֶ 

בנוגע אן עצה אויף התבודדות, אז יעדעס מאל דו גייסט ארויס אויף א שפאציר 

רעדן צום אייבערשטן ווערסטו אומגעדולדיג; קודם כל דארפסטו וויסן אז דאס אליינס, 

איז זייער  -אפילו מען רעדט נישט  -אז מען גייט אויף א פלאץ רעדן צום אייבערשטן 

דאס אליינס אז מען וויל זיך אויסרעדן,  (עיין שיחות הר"ן, סימן רעה),ב ביים אייבערשטן חשו

 איז אויך חשוב ביים אייבערשטן.

"רבונו מאך פון דעם אליינס א תפילה; בעט דעם אייבערשטן אויף דעם אליין: 

ן צו של עולם, איך דארף אן עצה צו קענען רעדן צו דיר. יעדעס מאל ווען איך וויל רעד

דיר ווער איך אומגעדולדיג, העלף מיר איך זאל האבן א קלארע אמונה, איך זאל שפירן 

 ווי דו ביסט מיט מיר און אזוי וועל איך רעדן צו דיר".

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס דארף מען קוקן ביי א שידוך?

 שאלה:

 אש ישיבה שליט"א,לכבוד דער ר

איך וויל פרעגן איבער די נושא פון שידוכים. איך האב זיך געמוזט גט'ן פון מיין ערשטע ווייב, ס'איז 

נישט געווען מעגליך צו לעבן מיר איר, און יעצט זוך איך א שידוך צום צווייטן מאל, און איך וויל וויסן אויף 

 ען צו וויסן אויב זי איז גוט פאר מיר?וואס מ'דארף קוקן ביי שידוך, וואס דארף מען ז

 א גרויסן ישר כח, ישראל

 תשובה:

 יום ה' פרשת מטות מסעי, כ"ט תמוז, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 ישראל נרו יאיר. לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ווען עס קומט צו טון א שידוך דארף מען געדענקען וואס חכמינו הקדושים זאגן

 "ָנחּות ַּדְרָּגא ּוָנִסיב ִאיְּתָתא", גיי אראפ א מדריגה וועסטו טרעפען דיין שידוך; (יבמות סג.):

בדרך כלל איז א מענטש א בעל גאוה וכו', עס פאסט אים נישט צו נעמען שידוכים וואס 

מען טראגט אים אן און ער מאכט אלעס אוועק: 'איך דער גרויסער חכם וועל נעמען 



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מא תשע"ח אב    

ר שיינער מענטש, דער קלוגער מענטש וועל חתונה האבן מיט דאס?!' 'איך דע

אזאנס?!' אזוי דרייט מען זיך ארום וכו' זוכענדיג א שידוך וואס איז נאך נישט געבוירן 

געווארן; מען זוכט און מען זוכט, מען גייט ארויס זיך טרעפן וכו' אלץ מיט די כוונה 

ן צו פארן אויף א ווייסע פערד מיט אז אפשר וועט מען טרעפן א כלה וואס וועט קומע

אנגעפילטע זעק מיט געלט וכו', מען ווארט עס זאל געבוירן ווערן אזא זיווג און מען 

כאפט נישט אז ביז דערווייל גייט אריבער אסאך צייט, און פלוצלינג דערזעט מען זיך 

 פארעלטערט...

"ָנחּות  (יבמות סג.): זאגןוואס איז די עצה? דער עצה איז טון וואס די הייליגע חכמים 

נישט זיין ַּדְרָּגא ּוָנִסיב ִאיְּתָתא", גיי אראפ א מדריגה וועסטו טרעפען דיין שידוך, 

קלויבעריש. מען דארף זייער אכטונג געבן פון דעם פיינט וואס רופט זיך: "צייט", אזוי 

אז מען וויל נישט  ד","ִהָּזֵהר ִמן ַהְזַמן ִּכי הּוא אֹוֵיב ָרע ְּמאֹווי עס גייט דער מאמר החכם: 

אוועק לייגן די גאוה, נאר מען קלויבט זיך און מען קלויבט זיך, איז ביז מען כאפט זיך 

 איז מען שוין פארעלטערט וכו'.

דעריבער זאלסטו זען ווי שנעלער חתונה האבן; חס ושלום בלייבן אליין, ווייל א 

(ליקוטי ן עבירות. ר' נתן זאגט מענטש ווען ער איז אליין קען ער נישט זיין אפגעהיטן פו

הּוא ָּפגּום ִּבְבִרית", ווער עס איז נישט  -"ִמי ֶׁשֵאינֹו ָנׂשּוי  הלכות יום הכיפורים, הלכה א, אות א):

חתונה געהאט איז פגום בברית; דערפאר דארף מען וואס שנעלער חתונה האבן לשם 

 שמים, זיך נישט וועלן און קלויבן.

ווי רב חסדא האט  (קידושין כט:)חכמינו זכרונם לברכה מיר געפונען ביי די הייליגע 

אויסגערימט פאר רב הונא דאס גרויסקייט פון רב המנונא אז ער איז א גרויסע מענטש, 

האט רב הונא געבעטן רב חסדא: "איך וויל אים זען; ווען ער קומט צו דיר זאלסטו אים 

א", ווען רב המנונא איז געקומען האט אהער שיקן". "ִּכי ָאָתא, ַחְזֵּייּה ְּדָלא ָּפִריס סּוָדָר 

רב הונא געזען אז ער האט נישט קיין טלית, האט ער אים געפרעגט: "ַמאי ַטְעָמא ָלא 

ְּפִריַסת סּוָדָרא?" פארוואס גייסטו נישט מיט קיין טלית, האט אים רב המנונא 

יּה ִמיֵניּה", געענטפערט: "ווייל איך האב נאך נישט חתונה געהאט", "ַאֲהְדִריְנהּו ְלַאּפֵ 

האט רב הונא אוועק געדרייט זיין פנים פון אים און אים געזאגט: "ָחִזי ְּדָלא ֲחִזית ְלהּו 

ְלַאֵּפי ַעד ְדָנְסַבת", זאלסטו נישט קומען צו מיר, ווייל איך וויל נישט זען דיין פנים ביז 

יו ְּבֲעֵביָרה", אויב מען ָּכל ָיָמ  -דו האסט חתונה, ווייל: "ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוא ָנָׂשא ִאָּׁשה 

האט נישט חתונה פאר די צוואנציג יאר וועט מען א גאנץ לעבן טון עבירות, פרעגט די 

גמרא: "ְּבֲעֵביָרה ַסְלָקא ַּדְעָּתך?!" ווי קען זיין מען וועט טון עבירות א גאנץ לעבן, 

 איינמאל מען האט חתונה איז מען דאך אפגעהיטן פון עבירות, ענטפערט די גמרא:



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  מב | 

"ֶאָּלא ֵאיָמא: ָּכל ָיָמיו ְּבִהְרהּור ֲעֵביָרה", מען וועט א גאנץ לעבן האבן שלעכטע 

מחשבות; זעט מען פון דעם ווי שטארק מען דארף זיך צו איילן חתונה צו האבן, ווייל 

רב המנונא איז געקומען צו רב הונא, און ער האט נישט געוואלט קוקן אויף זיין פנים 

 ונה געהאט.ווייל ער האט נישט חת

 איך ווארט צו הערן פון דיר א מזל טוב בקרוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קענט איר מיר קלאר מאכן עטליכע שאלות בנוגע זאגן משניות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אייער טייערע צייט צו ענטפערן מיינע שאלות. איך האב געוואלט קודם א יישר כח פאר'ן אוועקגעבן פון 

 פרעגן עטליכע שאלות איבער לימוד משניות.

א. אזוי ווי ס'איז באקאנט די סגולה פון זאגן ח"י פרקים משניות יעדן טאג, עס הרג'ט דעם יצר הרע 

ר בנחל, חלק מ"ו, און שלעפט ארויס דעם מענטש פון זיינע שלעכטע מעשים, מוהרא"ש שרייבט (אש

ח'רפ"א) אז דאס וואס דער רבי זאגט (שיחות הר"ן, סימן י"ט) אז מ'זאל לערנען יעדן טאג "כך וכך", דאס 

גייט ארויף אויף ח"י פרקים משניות, וויל איך וויסן צי דאס מיינט דוקא אז מ'מוז יעדן טאג באזונדער זאגן ח"י 

ער מיינט דאס בכלליות אז מ'זאל ענדיגן גאנץ ששה סדרי פרקים, און עס ענדיגן פאר ס'ווערט נאכט, אד

משנה יעדן חודש? איך פארשטיי אז משניות האט סגולות סיי וויפיל און וויאזוי מען זאגט עס, איך וויל נאר 

 וויסן לגבי דעם ענין פון ח"י פרקים א טאג.

טעג, וואס לערנט מען אינעם  29ב. ווען מ'זאגט ח"י פרקים משניות יעדן טאג, ענדיגט מען משניות אין 

 דרייסיגסטן טאג פון א חודש וואס האט דרייסיג טעג?

ג. תשעה באב וכדומה, ווען מ'טאר נישט לערנען צוליב אבילות, מעג מען זאגן ח"י פרקים משניות? 

נען דעם ובפרט איינער וואס איז געוואוינט דאס צו זאגן יעדן טאג? אויך וויל איך וויסן צי מ'מעג דעמאלט לער

רבינ'ס ספרים, אפשר גייט עס אריין אין כלל פון ספרי מוסר וואס די פוסקים זענען דן איבער דעם אז מ'מעג 

 דאס אפשר לערנען אום תשעה באב.

ד. איך ארבעט אויף א פלאץ וואו עס דרייען זיך דארט נישט צניעות'דיגע און נישט אידישע פרויען, 

רט זאגן משניות, אדער תהלים און נ"ך וכדומה? און די זעלבע אויך ווען ובפרט אין די זומער, מעג מען דא

 מ'ווארט אויף א באס אויפ'ן גאס וכדומה נעבן נישט צניעות'דיגע פרויען, מעג מען דארטן לערנען?

 איך האף אז איר וועט מיר דאס אלעס קענען קלאר שטעלן. א גרויסן יישר כח, עקיבא

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-ם ב' פרשת דברים, ד' מנחםיו -בעזרת ה' יתברך 
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 לכבוד עקיבא נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער הייליגער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן זכרונו לברכה ער זאל יעדן טאג זאגן 

אויך האט דער רבי געזאגט פאר עטליכע פון אנשי שלומינו זיי  "ח"י פרקים משניות",

אזוי אויך האט דער  (עיין שיחות הר"ן סימן קפה). "ח"י פרקים משניות"יעדן טאג  זאלן זאגן

"ח"י הייליגער טשערנאבלער מגיד זכותו יגן עלינו געהייסן מען זאל יעדן טאג זאגן 

"ּתֹאַמר  (הדרכה ו):אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין זיין ספר ליקוטי תורה  פרקים משניות"

ְּבִלי ֵּפירּוׁש ְּבָכל יֹום, ְּכַדי ֶׁשִּתְגמֹור ְּבָכל חֹוֶדׁש ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ְסָדִרים;  "ח"י פרקים משניות"

(אור צדיקים ֵּכן ִּתְנַהג ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי", אויך ווערט געברענגט פונעם הייליגן מהר"ם פאפירש 

ְּבָכל יֹום, "טֹוב ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ְוִאם ֶאְפַׁשר ֶׁשַּיְׁשִלים ַח"י ְּפָרִקים  סימן כב, אות יא):

ֶנֶגד ַח"י עֹוָלמֹות ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים", עס איז זייער גוט מען זאל יעדן טאג לערנען אכצן 

פרקים משניות, "ְיִהי ֶחְלִקי ִעּמֹו", איך וויל האבן א חלק מיט זיי, "ִּכי הּוא ִּתיקּון ָּגדֹול 

ען מתקן וואס ִלְפַגם ַהְּבִרית, סֹוד ֵאל ַחי", ווייל מיטן זאגן אכצן פרקים משניות איז מ

מען האט פוגם געווען אין די חטא פון פגם הברית, "ְוֶיׁש ָלֶהם ַּגם ֵּכן ְסגּוָלה ַלֲהרֹוג ַהֵּיֶצר 

ָהָרע", אויך האט דאס א סגולה צו הרג'נען דעם יצר הרע, "ַּגם ְסגּוָלה ְלַהְמִׁשיך ְנָׁשָמה, 

שמה אויפן ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ִמְׁשָנה", אויך האט דאס א סגולה צו ברענגען א ריינע נ

 מענטש.

"אפילו א מענטש וואס איז אריין  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער הייליגער רבי זאגט 

געפאלן אין עבירות רחמנא לצלן; אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן 

טאג כך וכך, יהי' מה שיהי', וועט אים די תורה ארויס נעמען פון זיין פלאנטער און ער 

רן אן ערליכער איד"; מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, אז דער שיחה גייט ארויף וועט ווע

. אפילו איינער איז נעבעך אריין געפאלן אין שמוציגע "ח"י פרקים משניות"אויף 

, "ח"י פרקים משניות"מעשים, אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו זאגן יעדן טאג: 

 ע נישט גוטע מעשים.וועט אים די תורה ארויס נעמען פון זיינ

יעדן טאג, מען קען דאס  "ח"י פרקים משניות"עס איז נישט שווער צו זאגן 

איינטיילן דורכן טאג אויף דריי טיילן: זעקס פרקים אינדערפרי, זעקס פרקים נאכמיטאג 

און זעקס פרקים ביינאכט. עס דארף נישט געזאגט ווערן דוקא בייטאג וכו', נאר ווען 

צייט בייטאג אדער ביינאכט זאל מען אריין כאפן נאך א פרק משניות מען האט אביסל 

 ."ח"י פרקים משניות"און נאך א פרק משניות ביז מען וועט אנקומען צו: 

מוהרא"ש פלעגט זיך שטענדיג בארימען: "ווי אזוי זעט מען אויף א אינגערמאן 

ינע משניות'ל אין צי ער איז א תלמיד "היכל הקודש?" אויב ער דרייט זיך מיט א קלי
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טאש, און ווען ער האט אפאר איבעריגע מינוט, כאפט ער אריין נאך א פרק און נאך א 

 דאס איז א סימן פון א תלמיד 'היכל הקודש'". -פרק 

איז מען זוכה מסיים צו זיין יעדן "ח"י פרקים משניות" אז מען זאגט יעדן טאג 

ען פארשטייט נישט וואס מען לערנט איינציגן חודש גאנץ "ששה סדרי משנה". אפילו מ

זאל מען זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, ווייל די ווערטער פון די תורה רייניגט 

"ָאַמר ָרָבא, ְלעֹוָלם  (עבודה זרה יט.):דעם מענטש, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א ָיַדע ַמאי ָקָאַמר", א מענטש זאל ִליְגִריס ִאיִניׁש ְוַאף ַעל ַּגב ִדְמַׁשַּכח, ְוַאף ַעל ַּגב ְּד 

לערנען די הייליגע תורה אפילו ער פארגעסט וואס ער לערנט, און אפילו ער פארשטייט 

"ִליְגמֹר ִאיִניׁש ְוָהַדר ִליְסּבֹר",  (שבת סג.):נישט וואס ער לערנט, נאך זאגן די הייליגע חכמים 

 קומט מען שוין צו פארשטיין.קודם דארף מען אסאך זאגן די ווערטער, און נאכדעם 

אסאך תלמידי היכל הקודש לערנען משניות מיטן חודש. דאס הייסט, זיי הייבן אן 

יעדן ראש חודש נאכאמאל ששה סדרי משנה; א' לחודש זאגט מען גאנץ מסכת ברכות, 

גאנץ מסכת פאה און די ערשטע פרק פון דמאי, ב' לחודש גייט מען ווייטער מיט מסכת 

ץ מסכת כלאים און די ערשטע דריי פרקים פון שביעית, און אזוי ווייטער ביז דמאי, גאנ

מען איז מסיים יעדן חודש גאנץ ששה סדרי משנה, און ווען מען האלט ביי א חודש 

וואס האט דרייסיג טעג מאכן זיי זיך א באזונדערע שיעור אין משניות, דאס לערנען זיי 

 יעדע חודש מלא דעם דרייסיגסטן טאג.

עס זענען דא תלמידי היכל הקודש וואס גייען נישט ממש אויפן טאג פונעם חודש, 

יעדער  -נאר גייען אויף זייער אייגענע סדר; יעדן טאג זאגט מען "ח"י פרקים משניות" 

איינער וואו ער האלט, מען קוקט נישט אויף נעכטן און מען טראכט נישט פונעם מארגן, 

יעדן טאג פראבירט מען אריין צו כאפן אביסל  -טאג נאר מען לעבט מיטן היינטיגן 

תורה; יעדער מענטש האט זיך זיין וועג ווי ער איז מער מצליח, דעריבער איז נישט 

 כדאי צו קוקן אויף א צווייטן.

בנוגע צי מען קען זאגן ח"י פרקים משניות אום תשעה באב; תשעה באב טאר מען 

ווייל  (אורח חיים, סימן תקנד, סעיף א)ין שלחן ערוך נישט לערנען, אזוי ווערט גע'פסק'עט א

תורה מאכט פרייליך דעם מענטש, און תשעה באב איז א טאג וואס מיר טרויערן אויפן 

אז נאכמיטאג  (עיין נטעי גבריאל סימן עה, סעיף קטן יט)חורבן בית המקדש, אבער די פוסקים זאגן 

ט יעדן טאג זיינע שיעורים קיבועים, קען מען לערנען שיעורם כסדרן; דער וואס לערנ

 מקרא, משנה, גמרא וכו' וכו', מעג עס לערנען תשעה באב נאכמיטאג.

אז מען רעדט שוין פון לערנען משניות תשעה באב, איז כדאי צו דערמאנען וואס 

ִמן "ַסך ָּכל ַהָּׁשעֹות  מאמרי חדשי תמוז אב, מאמר ב): -(חודש תמוז אב דער הייליגער בני יששכר זאגט 
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הכ"ב ָיִמים ֵהם תקכ"ח", די שעות פון די דריי וואכן איז סך הכל פינף הונדערט אכט 

און צוואנציג, "ַעל ֵּכן ֶיׁש ַּבִּמְׁשָניֹות תקכ"ח ְּפָרִקים ִמְנַין ַמְפֵּת"ַח", דערפאר איז דא אין 

 ששה סדרי משנה פינף הונדערט אכט און צוואנציג פרקים, "ְּכִמְנַין ַמְפֵּתַח ַהְּגֻאָּלה",

ווייל דאס איז דער שליסל מיר זאלן דורכדעם ארויס גיין פון גלות, וואס דאס איז 

אנטקעגן די פינף הונדערט אכט און צוואנציג שעה פון די דריי וואכן וואס מיר טרויערן 

"ֵאין ַהָּגֻלּיֹות  (ויקרא רבה ז, ג):אויפן חורבן בית המקדש. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ַהִּמְׁשָניֹות", משיח וועט קומען נאר אינעם זכות פון די וואס ִמְתַּכְנס

לערנען משניות, "ּוְכֶׁשְמַדְּבִרין ְוׁשֹוִנין ְּבמֹו ִפינּו ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֲאַזי ִנְפַּתח ַהָּסתּום", 

ווען מען חזר'ט משניות וועט געעפנט ווערן די פארמאכטקייט פון אונזער גלות, אזוי 

"'ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם', ָלׁשֹון ַמְתִניִתין", יתנו איז א  (הושע ח, י):טייט ווי עס ש

לשון פון משניות, אז מען וועט לערנען משניות אין גלות, "ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם", וועט אונז 

עצט דער אייבערשטער אויסלייזן; זעט מען דאס גרויסקייט פון לערנען משניות, בפרט י

אין די טעג וואס מיר טרויערן אויפן חורבן בית המקדש, און דאס וועט ברענגען די 

 גאולה.

בנוגע צי מען מעג לערנען ווען מען ווארט אויף א באס וכו'; חכמינו זכרונם 

ה, "ְׁשֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְמַהְּלִכים ַּבֶּדֶרך, ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי ּתֹוָר  (תענית י:):לברכה זאגן 

ְראּוִיין ִליָׂשֵרף", ווען מען איז אונטערוועגנס און מען לערנט נישט איז מען ראוי 

פארברענט צו ווערן; ווען א מענטש איז אונטערוועגנס, אויפן טרעין אדער אויפן באס, 

אויב האט ער נישט מיט זיך א ספר; א משניות, א חומש, אדער א תהילים וכדומה, וועט 

ון דעם יצר הרע. נישט נאר מען מעג לערנען אונטערוועגנס, נאר ער פארברענט ווערן פ

אן דעם איז נישט מעגליך צו בלייבן א איד, בפרט זוממער ווען מען פארט מיט די 

שטאטישע באסעס, טרעינס וכדומה לזה, אויב נעמט מען נישט מיט א ספר מיט זיך 

י אויך ווען מען ארבעט ווערט מען פארברענט, נישט איין מאל נאר יעדע סקונדע. אזו

אין א פלאץ מיט גוים וכו' און מען וויל ניצול ווערן פונעם יצר הרע, מען האט נסיונות 

וכו', זאל מען אנטלויפן צו די תורה, אזוי וועט מען געראטעוועט ווערן פון אלעם 

 שלעכטס.

שוין אויסגעלייזט ווערן פון דעם דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן 

 ביטערן גלות.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ווי אזוי ווייסט מען אויב מ'האט יוצא געווען אדער נישט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 יישר כח פאר די חיזוק יומי און די שיעורים, דאס איז מיר זייער מחזק.

יך זייער אין עבודת ה', איך בין אלעמאל פיל מיט ספיקות איך בין א בחור אין די יארן, און איך מוטשע ז

אויב איך טו ריכטיג אדער נישט, אויב כ'האב יוצא געווען די מצוה ווי עס דארף צו זיין אדער נישט. יעדן טאג 

האב איך יסורים ווייל איך ווייס נישט אויב די תפלין ליגט מיר אויפ'ן קאפ אויף די ריכטיגע פלאץ, איך האלט 

ין איין פרעגן אנדערע בחורים אויב די תפלין ליגט מיר גוט אויפ'ן קאפ. ביים דאווענען קען איך אסאך מאל א

נישט ענדיגן די גאנצע זייענדיג מסופק אויב כ'האב געזאגט ריכטיג יעדעס ווארט. און בכלל ביי יעדע זאך בין 

 אס צו טון.איך פול מיט ספיקות, און איך קען נישט מחליט זיין קיינמאל וו

 איך האף איר וועט מיר קענען געבן אן עצה און חיזוק, צו וויסן ווי אזוי זיך צו פירן.

 ישראל

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת דברים, ד' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ישראל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ַּגם ֵמָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת  ן, חלק ב', סימן מד):(ליקוטי מוהר"דער הייליגער רבי זאגט 

ַהֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִריך ְלַהְרִחיק ְמאֹד", מען דארף זיך זייער היטן פון חכמות, "ִּכי ָכל ֵאּלּו 

ְכמֹות ְּכָלל, ַהָחְכמֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּנְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאיָנם ָח 

ְוֵהם ַרק ִּדְמיֹונֹות ּוְׁשטּוִתים ּוִבְלּבּוִלים ְּגדֹוִלים", די אלע חכמות וואס מען האט ווען מען 

דאס זענען בכלל נישט קיין חכמות, דאס זענען בלויז  -הייבט אן דינען דעם אייבערשטן 

ין ְמאֹד ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת דמיונות, שטותים און קאפ דרייעניש, "ְוֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַמִּפילִ 

ַהֵּׁשם", דאס מאכט אז דער מענטש זאל אפלאזן זיין עבודת השם, "ְּדַהְינּו ַמה ֶׁשחֹוֵׁשב 

ְוחֹוֵקר ּוְמַדְקֵּדק ְּביֹוֵתר, ִאם הּוא יֹוֵצא ָּכָראּוי ַּבֶּמה ֶׁשעֹוֶׂשה", דאס וואס מען טראכט צי 

צי נישט; מען איז מדקדק און מען האלט אין  -מען איז יוצא די מצוה וואס מען טוט 

איין אריין טראכטן: 'אפשר בין איך נישט יוצא, אפשר בין איך יא יוצא', דאס אלעס 

 ברענגט דערצו אז דער מענטש זאל אלעס אפלאזן רחמנא לצלן.

ת", א מענטש דער רבי זאגט: "ִּכי ָּבָׂשר ָוָדם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֶׁשֵּיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְׁשֵלמּו

קען נישט יוצא זיין די מצוות פונעם אייבערשטן בשלימות, 'ְוֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ָּבא 

ִּבְטרּוְנָיא' ְוכּו'", און דער אייבערשטער זוכט נישט א וועג ווי אזוי ער קען אונז כאפן און 
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געבן געווארן פאר אויפווייזן אז מיר קענען נישט טון די מצוות, ווייל די תורה איז גע

מענטשן, "ְוא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", און נישט פאר קיין מלאכים, "ְוַעל ֵאּלּו 

ִּכי ֵאין  'ַהְמַדְקְּדִקים ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 'ְוַחי ָּבֶהם, ְוא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם

ל", די אלע וואס זענען פארנומען מיט חכמות און ספיקות זענען אלץ ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְּכלָ 

זיי האבן נישט קיין שום חיות,  -מסופק צי זיי האבן יוצא געווען די מצוה צי נישט 

"ְוָתִמיד ֵהם ְּבָמָרה ְׁשחָֹרה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבַהִּמְצוֹות 

ין, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִּדְקּדּוִקים ְוַהָּמָרה ְׁשחֹרֹות ֶׁשָּלֶהם", זיי ֶׁשעֹוִׂש 

זענען שטענדיג דעפרעסט און לעבן אלץ אין ספיקות, די חומרות ווארפט זיי אריין אין 

 מרה שחורה.

ם ֻחְמָרא ְּכָלל", דער רבי האט ר' נתן זאגט דארט: "ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְחִמיר ׁשּו

נישט געהאט קיין שום חומרות; ווייל דער גרעסטער חכמה איז צו דינען דעם 

אייבערשטן בפשיטות, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט ווייטער: "ּוֶבֱאֶמת, ַאַחר ָּכל 

ָצִריך ְלַהְׁשִליך ָּכל ַהָחְכמֹות ַהָחְכמֹות, ֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ָחְכמֹות ֶּבֱאֶמת, ַאַחר ָּכל ַהָחְכמֹות 

ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְתִמימּות ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוֶזה ִהיא ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה 

ין ֶׁשְּבָכל ַהָחְכמֹות, ִלְבִלי ִלְהיֹות ָחָכם ְּכָלל ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ָחָכם ָּבעֹוָלם ְּכָלל 'ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵא 

 ְּתבּוָנה ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרך'".

וואויל איז דעם מענטש וואס טוט אן תפילין יעדן טאג און איז זיך מחיה מיט דעם, 

ער טאנצט זיך אונטער בשעת'ן אנטון די תפילין; ביי מוהרא"ש האט מען געקענט זען 

זיך ווען ער פלעגט אנטון די תפילין, ווי בשעת ער האט געמאכט די ברכה האט ער 

 אונטער געטאנצן, ממש אזוי ווי איינער וואס האט יעצט געוואונען א ריזן סומע געלט.

דאס זעלבע זאג איך דיר, אנשטאט דו זאלסט זיך אויפעסן צי די תפילין שטייט 

דיר גראד אויפן קאפ, זע אז דיין קאפ זאל דיר שטיין גראד; טאנץ פאר שמחה אז דו 

י אויך ווען דו דאווענסט זאלסטו זיך פרייען אז דו האסט ביסט זוכה אנצוטון תפילין, אזו

די זכיה צו רעדן צום מלך מלכי המלכים, לאז אפ דיינע מחשבות וואס מאטערן דיך צי 

דו האסט יא געזאגט גוט די ווערטער צי נישט; דער עיקר טאנץ פאר שמחה אז דו 

 קענסט רעדן צום אייבערשטן.

 זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים. דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו

... 

~~~~~~~~~~ 
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 וואס טוט מען ווען מ'וויל נישט דאווענען און נישט אינזין האבן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם א יישר כח פאר'ן אוועקגעבן פון אייער טייערע צייט צו ענטפערן מיינע שאלות. איך האב געוואלט 

 איבער דאווענען.פרעגן עטליכע שאלות 

א. אין שלחן ערוך ווערט מבואר אז לכתחילה דארף מען אינזינען האבן די פירוש המלות פונעם 

דאווענען (או"ח סימן צ"ח סעיף א') און אויך מדקדק זיין באותיות (או"ח סימן ס"א ס"ב), אבער בדיעבד איז 

אדער מדקדק געווען באותיותיה (סימן ס"ב  מען יוצא אויב מען האט נישט אינזין געהאט (סימן ק"א סעיף א')

סעיף א'). אויך איז מבואר אין שלחן ערוך (סימן צ"ח סעיף ג') יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח 

ובנחת, זאגט אויף דעם דער משנה ברורה, ומכל מקום בדיעבד אפילו אם לא אמרה בלשון תחנונים לא יחזור 

טוט זיך מיט א מענטש וואס האלט נישט ביים אינזין האבן בכלל, ער איז ויתפלל עכ"ל. איז מיין שאלה וואס 

נישט אינטערעסירט מדקדק צו זיין אין די אותיות, און ער וויל אויך נישט דאווענען בדרך תחנונים; זאל ער 

בער ענדערש בכלל נישט דאווענען? ווייל אין שלחן ערוך שטייט דאך נאר אז בדיעבד האט מען יוצא געווען, א

 לכתחילה איז דאס נישט גוט.

ב. אויך וואס טוט מען ווען מ'האלט אינמיטן שמונה עשרה, און מ'האט געמאכט א טעות וואס די 

הלכה איז ביי דעם אז מ'דארף צוריקגיין און נאכאמאל אנהויבן שמונה עשרה, דער מענטש האט אבער נישט 

ע מאל דורכגעפאלן אין דעם און ער האט נישט קיין געדולד אנצוהויבן נאכאמאל, ער איז שוין עטליכ

איבערגעדאוונט ווען מ'האט געדארפט, איז די שאלה צי ער זאל כאטש דאווענען ווייטער ביז'ן סוף אפילו 

 ס'איז קעגן די הלכה, אדער איז עס יעצט פשוט א ברכה לבטלה.

 א גרויסן יישר כח, יוסף

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-ד' מנחם יום ב' פרשת דברים, -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד יוסף נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פארשטיי נישט דיין שאלה; וואס הייסט "מען וויל נישט אינזין האבן דאס 

דאווענען?!" ווען א מענטש וואלט באמת געגלייבט אז דער אייבערשטער שטייט נעבן 

וואלט ער געדאווענט יעדעס ווארט מיט כוונה.  אים און הערט צו וואס ער בעט אים

דער סיבה פארוואס מען איז מזלזל אין תפילה איז ווייל מען האט נישט די אמונה אז 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):דער אייבערשטער געפונט זיך דא, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ב ָׁשֵלם 'ֶׁשְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך "ּוֶבֱאֶמת, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבלֵ 

הּוא עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ַהְּתִפיָּלה', ַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול, ְוָהָיה 
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וסט ביי זיך קלאר אז ְמַדְקֵּדק ְמאד ְלַכֵּון ֶאת ְּדָבָריו", ווען א מענטש וואלט ווען געווא

דער אייבערשטער שטייט נעבן אים בשעת ער דאווענט און ער הערט צו יעדעס ווארט 

וואס ער בעט אים, וואלט ער געדאווענט אזוי ווי עס דארף צו זיין און ער וואלט מכוון 

 געווען יעדע איינציגע ווארט ווי אזוי ער זאגט עס ארויס.

ין צווייטע שאלה; אויב מען האט משנה געווען אזוי אויך פארשטיי איך נישט די

'ִמַּמְטֵּבַע ֶׁשָּטְבעּו ֲחָכִמים' איז מען נישט יוצא דאס דאווענען. מען דארף מפסיק זיין 

דארט וואו מען האלט און נאכאמאל איבער דאווענען, מען קען נישט ווייטער ממשיך 

מען ווייטער  זיין מיט שמונה עשרה; עס איז נישט דא אזא זאך אז ענדערש זאל

 דאווענען ווען מען איז נישט יוצא אויב מען האלט נישט ביים איבער דאווענען.

"ִּכי ָּכל ַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית", ווער עס  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נ):דער הייליגער רבי זאגט 

דאווענען, ער  איז פוגם אין די עבירה פון פגם הברית, "ֵאין ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל", קען נישט

שפירט א ביטערע טעם אינעם דאווענען; דאס דאווענען האט ביי אים א טעם פון "ַמִּיין 

ביטערע וואסער. ער וויל נישט קומען אין שול דאווענען, און ווען ער קומט  -ְמִריִרין" 

שוין יא אין שול האט ער נישט קיין געדולד אפילו נאר צו עפענען דעם סידור, און ווען 

ר עפענט שוין דעם סידור קומט אים אן אזוי שווער דאס דאווענען; דאס קומט פון די ע

עבירה פון פגם הברית. די עבירות מאכן אים דיפרעסט און צעבראכן, אזוי ווי דער רבי 

 זאגט דארט ווייטער: "ְוֶזה ְּבִחיַנת חֹוַלַאת ֶׁשּקֹוִרין ְּבֶרעֶכִניׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶׁשּׁשֹוֵבר

דער מענטש  -ֲעָצמֹות ֶׁשל ָאָדם", די עבירה ברענגט די מחלה וואס הייסט 'ברעכעניש' 

 ווערט צעבראכן אויף שטיק שטיקלעך און האט נישט קיין געדולד צו דאווענען.

זאגט דער רבי: "ְוֵאין ָיכֹול ִלְטעֹם ְמִתיקּות ַּבְּתִפיָּלה, ֶאָּלא ְּכֶׁשִּתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִרית", א 

ענטש קען נישט שפירן א טעם אין דאווענען נאר אז ער פאררעכט זיינע פגמי הברית, מ

ער טוט תשובה און ער היט זיך אפ פון שלעכטס; דעריבער אויב מען איז אפגעהיטן 

אין קדושה, מען היט זיך די אויגן און די מחשבה דאן איז דאס דאווענען א זיסע זאך, 

 זיסע וואסער, מען וויל נאך און נאך דערפון. -ים" עס שפירט זיך ווי "ַמִים ְמתּוִק 

דעריבער זאלסטו זיך מאכן א חשבון הנפש וואו דו האלסט אויף דער וועלט אין 

עניני קדושה, ווייל דאס איז די סיבה וואס איז גורם אז עס קומט דיר אן אזוי שווער צו 

ירה פון הוצאת זרע לבטלה דאווענען און דו ווילסט נישט אינזין האבן וכו', ווייל די עב

ברענגט אויפן מענטש א שטארקע ביטערניש, מען גייט ארום דעפרעסט, ביז מען לאזט 

אינגאנצן אפ דאס דאווענען; דעריבער זאלסטו תשובה טון אויף דיינע עבירות וועסטו 

 שוין קענען דאווענען.
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ט צוגעזאגט אז כאפ זיך אריבער קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון; דער רבי הא

ווער עס וועט קומען צו זיין קבר אין אומאן און וועט געבן א פרוטה לצדקה פאר זיין 

זכות און זאגן דעם תיקון הכללי (קאפיטל ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, 

ן  קל"ז, ק"נ): "ֲאִפילּו ִאם ָעְצמּו ְוָגְברּו ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו" וועט ער אים ארויס נעמען פו

 שאול תחתית.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו פאררעכטן אונזערע מעשים, 

 אזוי וועלן מיר שפירן א זיסקייט און א געשמאק אינעם דאווענען.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועלכע שיחות פון רבי'ן און רבי נתן זענען די ריכטיגע?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

געהערט ביי די שיעור ווי איר רעדט וועגן דעם ספר "באש ובמים" אז איר ווילט עס נישט איך האב 

 ליינען ווייל איר ווילט באקומען נאר הערן שיחות פון רבי'ן און רבי נתן פון איין מקור, פון מוהרא"ש זי"ע.

צדיק", נאר עס איז איך מיין אבער אז דער ספר איז געשריבן אויפ'ן זעלבן וועג ווי דער ספר "פעולת ה

 .אויף רבי נתן, עס איז געשטעלט נאר אויף מקורות פון רבע נתן מיט זיינע תלמידים

נארמאל וואלט איך אייך נישט געשריבן וועגן דעם, וואס דארף איך זיך מישן? אבער דער ספר איז א 

 מורא'דיגע ספר וואס עס איז פשוט א שאד נישט עס צו ליינען.

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת דברים, ד' מנחם -ה' יתברך בעזרת 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מיט יארן צוריק האב איך דורכגעליינט דעם ספר "באש ובמים"; איך האב דארט 

ער האט געזאלט זאגן אויפן הייליגן רבי געזען צוברענגען בשם ר' נתן א ווארט וואס 

ר' זושא זכותו יגן עלינו און איך האב דאס נאכגעזאגט ביי א שיעור. נאכדעם האב איך 

 ווי איינער פרעגט מוהרא"ש די פאלגענדע שאלה: (סימן תתקכ"ג)געזען אין שו"ת ברסלב 

'אי  "ברצוני לשאול: האם יש שיחה ממוהרנ"ת שאמר על הרה"ק הרבי ר' זושא:

פעם היו קוראים אותו המלמד ..... כעת קוראים אותו "דער הייליגער רבי ר' זושא"?' 

איך וויל פרעגן אויב איז דא אזא שיחה פון ר' נתן אז ער האט געזאגט: "אמאל האט 
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מען גערופן דעם הייליגן רבי'ן ר' זושא 'דער משוגע'נער מלמד', אבער היינט רופט מען 

י זושא'"? און מוהרא"ש ענטפערט אים אזוי: "אני מאד מאד אים 'דער הייליגער רב

מבקש אותך ומעורר גם את אחרים: צריכים לשמור מאד מאד משיחות בדויות ומצוצות 

מהאצבע, וזורקים את זה על רביז"ל ועל מוהרנ"ת ז"ל, שהכל שקר וכזב, ובפרט כשזה 

שקר וכזב, וגובל גם פתוח נגד התורה הקדושה, ונגד צדיקי אמת, צריכים לדעת שזה 

עם מינות". איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך היטן פון נאכזאגן אויסגעטראכטע שיחות 

וואס מען האט אויסגעזויגן פון פינגער און מען לייגט דאס ארויף אויפן הייליגן רבי'ן 

ז זכרונו לברכה און אויף זיין הייליגער תלמיד ר' נתן זכרונו לברכה, בפרט ווען דאס אי

אנטקעגן די תורה און אנטקעגן הייליגע צדיקים. מען דארף וויסן אז דאס איז שקר וכזב 

 און דאס גרעניצט זיך מיט מינות.

מוהרא"ש באציט זיך צו דעם שיחה בפרטיות, און שרייבט: "השיחה הזו היא שקר 

, וכזב, כי ידוע איך שרביז"ל הפליג במעלת הרב הקדוש הרבי רבי זושא מאנפולי זי"ע

ואמר עליו שבחים גדולים, ואחד מהשבחים 'שעבד את הקדוש ברוך הוא עם תבערת 

הלב עצומה בפעם אחת עשרים ושתים שנים רצופות וכו''; היינו כי בדרך כלל כשאדם 

מתחיל להכנס בעבודת השם יתברך הוא נופל בכל פעם וכו', לא כן הצדיק הקדוש הזה 

שתים שנה וכו'". עס איז באוואוסט אז דער עם ההתלהבות הראשונה, ָּבַער עשרים ו -

רבי האט זייער אויסגעלויבט דעם הייליגן רבי זושא זכותו יגן עלינו; דער רבי האט 

אז ער איז ארום געגאנגען צוויי און  -געזאגט אויף אים מורא'דיגע שבחים, צווישן זיי 

דרך כלל ווען א צוואנציג יאר ברציפות מיט די זעלבע ברען צום אייבערשטן. ווייל ב

מענטש הייבט אן דינען דעם אייבערשטן הייבט מען אן מיט א ברען און נאכדעם פאלט 

מען אראפ וכו' אבער דער הייליגער צדיק איז ארום געגאנגען מיטן זעלבן ברען פאר 

צוויי און צוואנציג יאר, "וכן מוהרנ"ת ז"ל הפליג במעלתו, וסיפר שיצא לו פעם ללון 

צדיק הקדוש הזה באותו חדר, וכשבא חצות לילה זרק את עצמו לילה אחד עם ה

מהמיטה על הריצפה וצעק לעצמו זושא זושא תקום כבר וכו', את השאר כבר תישן 

בקבר", אויך פלעגט ר' נתן דערציילן ווי אמאל איז אים אויסגעקומען צו נעכטיגן אין 

און ער האט מיט געהאלטן זיין  איין אכסניא מיטן הייליגן רבי'ן ר' זושא זכותו יגן עלינו

עבודה פון דער נאנט, ווען עס איז געווארן חצות האט ער געזען ווי דער הייליגער ר' 

זושא ווארפט זיך אראפ פון בעט און הייבט אן רעדן צו זיך, ער האט געשריגן: "זושא, 

אין קבר  -זושא! שטיי שוין אויף, עס וועט קומען א צייט וואס דו וועסט קענען שלאפן 

 וועסטו שלאפן, יעצט איז חצות, שטיי אויף דינען דעם אייבערשטן".
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שרייבט ווייטער מוהרא"ש: "אזי איך יכולים להמציא שיחות מגונות כאלו על 

צדיק קדוש ונורא כזה? ולא רק עליו, אלא יש עוד צדיקים קדושים שהיו מאד מאד 

הדפיס שיחות של שקרים, ולתלות חשובים בעיני רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, ואיך יכולים ל

את זה עליהם?" ווי אזוי קען מען אויס טרעפן אזעלכע נישט שיינע שיחות אויף אזא 

הייליגער צדיק, "אין זה שמראה את גריעות מעשי המספרים, ומכל שכן המדפיסים 

שיחות כאלו נגד צדיקים קדושים שהיו דבוקים לגמרי באין סוף ברוך הוא, אוי להם 

פשם מי שמעיז לדבר על צדיקים כאלו, ובזה הם מגלים את זוהמת מעשיהם, ואוי לנ

"שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו", וויי פאר די וואס רעדן  (תהילים נה, כא):כמו שכתוב 

 אנקעגן די הייליגע צדיקים.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן נעמען דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער זיך 

ט יעדן ווארט, און נישט נעמען דעם רבינ'ס ווערטער אוועק צו מאכן א מחי' צו זיין מי

"ְוַרִּבים  (דניאל יב, ב):אויפן פסוק  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קעא),צווייטן. אזוי ווי דער רבי זאגט 

ן עֹוָלם", זאגט דער רבי: ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו, ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹו

"ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ֵׂשֶכל ָחָדׁש ַּבֲעבֹוַדת ה', ַמה ֶּׁשא ָהָיה נֹוָדע ַעד ַעָּתה, ַעל ְיֵדי ֶזה 'ַרִּבים 

ַצִּדיִקים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו', ַאך 'ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם', ִּכי '

ֶׁשעֹוְבִדין ִעם ֶזה ַהֵּׂשֶכל ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, 'ּופֹוְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם', ֶׁשֵאיָנם עֹוְבִדין  -ֵיְלכּו ָבם' 

ָּבֶזה ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ַרק ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ְמַבִּזין ּוְמָחְרִפין ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ֶׁשֵהם יֹוְדִעין ִמֶּזה 

ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם, ַהְינּו  -ֶכל ֶהָחָדׁש, ְוָהעֹוָלם ֵאיָנם יֹוְדִעין ִמֶּזה, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ַהֵּׂש 

ְלָחֵרף ּוְלַבּזֹות ָהעֹוָלם, ִּכי ֵאיָנם ִמְׁשַּתְּמִׁשין ִעם ֶזה ַהֵּׂשֶכל ֶהָחָדׁש ַרק ְלַבּזֹות ּוְלָחֵרף ָהעֹוָלם, 

יֹוְדִעים ִמֶּזה, ְוָהעֹוָלם ֵהם ֵריִקים ַוֲחֵסִרים ִמֶּזה"; יעדעס מאל עס ווערט ַעל ְיֵדי ֶׁשֵהם 

א נייע דרך אין עבודת השם, איז דא צוויי סארט מענטשן,  -באוואוסט א נייע שכל 

איינער איז זיך פשוט מחי' מיט יעדן דיבור, מיט יעדע טראפ שכל און מיט יעדע בריוו 

ם"; און נאכדעם איז דא וואס זיי נוצן נישט די שכל און די ווערטער "ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹולָ  –

"ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם", ווי זיי קענען  –פונעם בריוו פאר חיי עולם, נאר פאר 

יענעם וויי טון און יענעם אוועק מאכן, יענעם פארציילן וואס מען האט גערעדט פון 

 אים וכו'.

 שטארק. זיי געזונט און

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ווי אזוי דינט מען דעם אייבערשטן שלא לשמה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם א יישר כח פאר'ן אוועקגעבן פון אייער טייערע צייט צו ענטפערן מיינע שאלות. איך האב געוואלט 

 פרעגן עטליכע שאלות בעניני עבודת ה'.

טן מיט'ן ציל אנצוקומען צו מדריגות און רוח הקודש, דער רבי זאגט א. מעג מען דינען דעם אייבערש

ֶאל ֵהיָכל (ספר המדות, אמת אות א') "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַדֵּבק ֶאת ַעְצמֹו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַעד ֶׁשֵּיֵל� ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ֵמֵהיָכל 

ת ַעְצמֹו ִמּלֹוַמר ֶׁשֶקר ֲאִפּלּו ְּבָטעּות", אויך פלעגט מוהרא"ש זאגן ְוִיְרֶאה ֶאת ַהֵהיָכלֹות ְּבֵעיֵני ַהֵּׂשֶכל, ִיְׁשֹמר ֶא 

אז ווען מ'האט אינזין דאס גאנצע דאווענען איז מען זוכה צו רוח הקודש, אויך ביי די תפלה וואס מ'זאגט ביי 

ב איך געזען אין כתר אין די ימים נוראים קען מען דארט מתפלל זיין אויף רוח הקודש. פון די אנדערע זייט הא

ספר אוהב ישראל (ליקוטים פרשת ויקרא) אז ער האט געזען ערליכע אידן וואס זענען משוגע געווארן און 

אריינגעפאלן אין א מרה שחורה ווייל זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן נאר צוצוקומען צו מדריגות, און אזוי 

נגאנצן צופאלן דערפון. איז וואס איז דער ריכטיגער וועג? ווי זיי זענען נישט אנגעקומען דערצו, זענען זיי אי

 מעג מען אינזין צו דינען דעם אייבערשטן כדי אנצוקומען צו מדריגות און רוח הקודש?

ב. מען זעט אין חז"ל אז מ'מעג דינען דעם אייבערשטן שלא לשמה, אויך האב איך געזען שטיין אז מען 

ר דורכ'ן טון קודם שלא לשמה, ס'שטייט אבער אין ספר חסידים (סימן קען נישט צוקומען בכלל צו לשמה, נא

מ"ו) אז מ'זאל נישט דינען דעם אייבערשטן סתם אן טראכטן גארנישט, כמצות אנשים מלומדה, נאר מ'זאל 

טאקע אינזין האבן אז מ'טוט עס מאהבת השכר ומיראת העונש, און אזוי זעט אויך אויס אין שלחן ערוך הרב 

 תלמוד תורה סימן ד' סעיף ג').(הלכות 

איז די שאלה צי מ'קען איינמאל פאר אלעמאל טראכטן אז ווען מ'דינט דעם אייבערשטן וועט דאס זיין 

מיראת העונש ומאהבת השכר, אדער דארף מען עס עקסטער אינזין יעדעס מאל ווען מ'טוט א מצוה אדער 

 מ'האלט זיך צוריק פון אן עבירה?

 יישר כח פאר אלעס

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת דברים, ד' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דער עיקר דארף א מענטש שטרעבן צוצוקומען צו דינען דעם אייבערשטן 

ר בתמימות ובפשיטות; צו זיין א פשוט'ער איד, מקיים זיין אלע מצוות פון באשעפע

בשמחה און לערנען אסאך תורה; ענדיגן חמשה חמשה תורה, נביאים, כתובים, ששה 

 סדרי משנה, בבלי, ירושלמי, תוספתא, אלע מדרשים, שלחן ערוך וכו' וכו'.



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  נד | 

אויך דארף מען שטרעבן צוצוקומען צו שפירן דעם אייבערשטן און לעבן מיטן 

 אייבערשטן; דאס איז רוח הקודש.

ן נישט אז מען קען זען וואס טוט זיך ביי יענעם פריוואט, רוח הקודש מיינט מע

רוח הקודש איז ווען דער מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, ער טראכט פונעם 

אייבערשטן, ער רעדט צום אייבערשטן און ער גייט צום אייבערשטן ווען עפעס 

"ְורּוַח ַהּקֶדׁש ִנְקָרא ַעל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כא):באדערט אים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ֵׁשם ַהָחְכָמה, ֶׁשִהיא רּוַח ָחְכָמה ַהָּבא ִמּקֶדׁש ַּכָּידּוַע", וואס איז רוח הקודש? א ווילן וואס 

קומט פון קדושה; ווען א מענטש איז פרייליך, ער גייט ארום מיט א אויפגעלייגטע 

אז קיינער קען אים גארנישט  גוסטע און ער גלייבט אינעם אייבערשטן, ער ווייסט קלאר

דאס איז רוח  -קיינער קען אים נישט גוטס טון און זיכער נישט שלעכטס טון  -טון 

 הקודש, און דאס איז די גרעסטע מדריגה צו וואס מען קען צוקומען.

צווייטן איד, ער איז דן לכף זכות יעדן איינעם אזוי אויך ווער עס קוקט גוט אויף א 

דער האט רוח הקודש, אזוי ווי מיר געפונען אז ווען עלי הכהן האט חושד געווען חנה  -

-(שמואלדי מאמע פון שמואל הנביא אז זי איז אנגעטרינקען וכו', האט אים חנה געזאגט  –

 (ברכות לא:):גן אויף דעם חכמינו זכרונם לברכה "ַוַּתַען ַחָּנה ַוּתֹאֶמר, א ֲאדִֹני" זא א א, טו):

"ָאַמר עּוָלא ְוִאיֵּתיָמא ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ֲחִניָנא: ָאְמָרה ֵליּה: א ָאדֹון ַאָּתה ְּבָדָבר ֶזה ְוא רּוַח 

שט ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעֶלי, ֶׁשַאָּתה חֹוְׁשֵדִני ְּבָדָבר ֶזה", דו האסט מיר געוויזן אז דו האסט ני

קיין רוח הקודש ווייל דו ביסט מיר חושד מיט דעם, "ִאיָּכא ְּדָאְמֵרי ָהִכי ָאְמָרה ֵליּה: א 

ָאדֹון ַאָּתה ַלאו ִאיָּכא ְׁשִכיָנה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּגָּבך, ֶׁשַּדְנַּתִני ְלַכף חֹוָבה ְוא ַּדְנַּתִני ְלַכף ְזכּות", 

דש, ווייל דו ביסט מיר די שכינה רוט נישט ביי דיר און דו האסט נישט קיין רוח הקו

נישט דן לכף זכות; זעט מען פון דעם אז ווער עס איז נישט חושד א צווייטן איד נאר 

 דער האט רוח הקודש. -ער איז יעדן איינעם דן לכף זכות, ער קוקט גוט אויף א צווייטן 

פאלט  ווען מען קומט צום צדיק (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן עב):דער הייליגער רבי זאגט 

אויפן מענטש א שפלות; מען הייבט אן זען ווער מען איז, וואס מען האט אלס אפגעטון 

אין לעבן און וויפיל מען דארף נאך מתקן זיין. מען וויל נישט גארנישט, מען וויל נאר 

טון דעם ווילן פונעם אייבערשטן און מען פריידט זיך מיט די מצוות וואס מען טוט; 

 ז אסאך גרעסער פון אלץ.גלייב מיר, דאס אי

"איך בין צוגעקומען צו אלע מיינע  (שיחות הר"ן, סימן קנד):דער רבי האט געזאגט 

מדריגות נאר ווייל איך האב זיך געפירט בתמימות ובפשיטות"; און דער רבי האט זייער 

טי (ליקוליב געהאט די אידן וואס זאגן אסאך תהילים און תחינות, אזוי ווי ר' נתן ברענגט 

"ָהָיה אֹוֵהב ְמאֹד ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ְסָתם ְּבֵני ָאָדם ָהֲאָנִׁשים מוהר"ן, חלק ב', סימן קד): 



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נה תשע"ח אב    

ַהְּפׁשּוִטים ַהְּכֵׁשִרים, ְוָהָיה אֹוֵהב ְמאֹד ִמי ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ַהְרֵּבה ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ְּבתֹוך 

ֶדֶרך ַהֲהמֹון ַעם ַהְּכֵׁשִרים", דער רבי האט זייער געהאלטן פון ַהִּסּדּוִרים ַהְּגדֹוִלים ּכְ 

 פשוט'ע אידן וואס לעבן מיטן אייבערשטן בתמימות ובפשיטות.

דער הייליגער ר' נתן האט געזאגט פאר ער איז נסתלק געווארן: "איך זאל זאגן 

ט גענוג, געלויבט דעם אייבערשטן איך האב געלערנ -איך האב נישט גענוג געלערנט 

 -אויך געדאווענט, אבער איין זאך ווייס איך נישט צי איך האב געפאלגט דעם רבי'ן 

 מיט תמימות..."

לאז אפ דיינע חכמות און נארישקייטן, גיי אויף די וועגן פון רבי'ן וועסטו ממילא 

 זוכה זיין צו אלע מדריגות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אזוי ווערט מען פטור פון א מנוול? א סדר אין תורה, פרויען שערן די האר, ווי

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

 א גרויסן יישר כח פאר די בריוו און שיעורים וואס זענען פאר מיר ממש ווי לופט צום אטעמען.

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אז יעדער איד דארף 

, איך ווייס נישט וואו אנצוהויבן, אפשר קען דער ראש ישיבה מיר מאכן א סדר ווי דורכגיין די גאנצע תורה

 אזוי און וואס צו לערנען?

אויך וויל איך פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה רעדט זייער שארף אז פרויען דארפן זיך שערן 

זאל איך פארלאנגען זי זאל זיך שערן?  די האר נאך די חתונה, מיין ווייב האט זיך נישט געשוירן ביי די חתונה,

 עס וועט מיר זיין זייער שווער איך וועל אבער טון וואס דער דער ראש ישיבה וועט הייסן.

אויך דארף איך אן עצה וועגן איינער א אינגערמאן א מנוול וואס האט זיך אנגעטשעפעט אין מיר און 

און איך האב נישט די שטארקייט אים אוועקצושטופן  וויל טון מיט מיר שמוץ, ער הייסט א וואוילער מענטש

 פון מיר, ווי אזוי ווער איך פטור פון אים?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת דברים, ד' מנחם -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  נו | 

שטארקסט זיך מיטן הייליגן רבינ'ס עצות; דער רבי בלאזט  וואויל איז דיר אז דו

 אריין און אונזערע עצמות יבשות א פרישע גייסט.

מען ליינט מעשיות פון צדיקים ווי זיי האבן געהאט א כוח מחיה מתים זיין און 

מענטשן ווילן וויסן פארוואס היינט זעט מען נישט אזעלכע אפענע מופתים; ביים רבי'ן 

די מופתים כסדר, דער רבי נעמט א מענטש וואס איז שוין פון לאנג מיואש, זעט מען 

ער דרייט זיך ארום טויט, און איינמאל ער הערט דעם קול פון רבי'ן הייבט ער אן לעבן, 

 דאס איז ממש תחיית המתים.

דו בעסט מיר איך זאל דיר אויסשטעלן א סדר וואס צו לערנען; מיר בעטן ביים 

ן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת", יעדער מענטש האט זיין חלק אין די תורה, איינעם דאווענען: "ְוֵת 

יעדער איינער האט זיך זיין חלק אין דער  -ציט מער הלכה, איינעם ציט מער אגדה 

תורה. הדבר הראשון זאלסטו יעדן טאג לערנען חומש רש"י מיטן תרגום; זונטאג 

ן אזוי ווייטער. נאכדעם מאך דיר א זאלסטו לערנען ביז שני, מאנטאג ביז שלישי או

שיעור אין משניות; דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן אז ער זאל יעדן טאג זאגן ח"י 

פרקים משניות און ר' נתן האט דאס מקיים געווען זיין גאנץ לעבן, אויך האט דער רבי 

ן שיחות הר"ן (עייגעזאגט לכמה אנשי שלומינו זיי זאלן זאגן ח"י פרקים משניות יעדן טאג 

מוהרא"ש האט געזאגט אז ווען ער איז אנגעקומען צו דעם שיחה האט ער  סימן קפה).

געטראכט צו זיך: 'איך וויל אויך זיין פון די כמה אנשי שלומינו פאר וועם דער רבי האט 

 געגעבן דעם תיקון'.

 נאכדעם זאלסטו זען צו לערנען גמרא יעדן טאג, הייב אן ש"ס מסכת ברכות און

גיי כסדרן לכל הפחות א בלאט גמרא יעדן טאג. דער גאון רבי שעפטל א זון פון דעם 

אז  (סוף ספר יש נוחלין, דפוס אמשטרדם)הייליגן של"ה זכר צדיק לברכה ברענגט אין זיין צוואה 

 לערנען גמרא איז א חיוב פארן מענטש אזוי ווי לייגן טלית און תפילין, עיין שם.

(שיחות הר"ן, סימן כן א שיעור אין הלכה; אזוי ווי דער רבי זאגט אויך זאלסטו דיר מא

"ָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ּפֹוְסִקים, ְולא ַיֲעבֹר", יעדער איד איז  כט):

ָּפִנים מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכות, "ְוִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְּפַנאי, ִיְלַמד ַעל ָּכל 

ֵאיֶזה ְסִעיף "ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשהּוא, ֲאִפיּלּו ֶׁשא ִּבְמקֹומֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעָּתה 

ְּבֻׁשְלָחן ָערּו", אויב מען האט נישט קיין צייט וכו' זאל מען לערנען אן הלכה, אפילו 

ֵאיֶזה ִּדין ְּב"ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבָכל יֹום  נישט כסדרן וואו מען האלט וכו', "ִּכי ָצִרי ִלְלמֹד

 ָויֹום ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ווייל מען איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכה.

בענין צי דו זאלסט פארלאנגען פון דיין ווייב זי זאל זיך אפשערן איר האר וכו', 

ן, אזוי ווי דו נאכדעם וואס נאך די חתונה האסטו נישט געוואלט זי זאל זיך אפשער



ֹ ָת ִּכי | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נז תשע"ח אב    

שרייבסט אז עס איז דיר שווער דאס צו טון, אבער אויב דער ראש ישיבה הייסט וועסטו 

דאס טון; איך וועל דיר מעתיק זיין א שטיקל זוהר וועסטו שוין אליינס זען די פארלוסטן 

 וואס האר ברענגט און די רווחים צו וואס מען איז זוכה ווען מען נעמט אראפ די האר.

"'ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר  (נשא קכה:):דער זוהר הקדוש זאגט 

ָנׁש' אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה 

ִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', ְלַבר' אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען; 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמ 

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 

, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא', איז זי גורם אז עס זאל האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן

זיין ארימקייט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא', און זי איז גורם אז אירע 

קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא 

ֵביָתא', און זי איז גורם אז דער סמ"ך מ"ם און די נישט גוטע זאלן זיין ביי איר אין ּבְ 

שטוב, 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער איז דאס אלעס גורם? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר', 

געבט די פרוי וואס איר האר זעט זיך ארויס". און פארקערט איז נאך מער, א פרוי וואס 

אכטונג אז אירע האר זאל זיך נישט ארויסזען וועט האבן אלע ברכות, און זי וועט האבן 

 נחת פון אירע קינדער.

 וואס נאך איז דא צוצולייגן אויף די ווערטער פון דעם הייליגן זוהר...

ביי ערליכע אידן איז מען זייער מקפיד אז די פרוי זאל זיך אינגאנצן אפשערן איר 

ארום איז נישט דא קיין שום חשש אז איר האר וועט זיך ארויס זען; א טייל האר, אזוי 

גייען מיט א טיכל, א טייל גייען מיט א שייטל, אבער דער עיקר איז אז מען גייט נישט 

 מיט די אייגענע האר.

געלויבט דעם אייבערשטן אז עס זענען דא צענדליגער טויזנטער ערליכע פרויען 

ך די חתונה און זיי שעמען זיך נישט פון קיינעם; נישט נאר זיי וואס שערן זיך אפ נא

שעמען זיך נישט פון קיינעם, נאר אדרבה, דאס איז זייער שטאלץ און פראכט אז מען 

פירט זיך בצניעות, און דאס איז די שענסטע זאך פאר אונז אידן; פון וועמען זאלן מיר 

 זיך שעמען מיט אונזער צניעות?

ה פארשטיי איך נישט; וואס איז בכלל דיין שאלה צי דו זאלסט דיין דריטע שאל

האבן שייכות מיט א מניוול, לאז דיך אפ פון דעם איש טמא און גיי נישט אריין צו יענעם 

אין בית המדרש. וויי איז פארן דור אז עס דרייען זיך ארום קראנקע מענטשן וואס זענען 

 מטמא קינדער וכו' מיט מעשי תועבה.

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



ֹ ִּכי ָת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       שע"חת אב  נח | 

... 

~~~~~~~~~~ 
 


