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 .שטארק דיר, וועסטו זוכה זיין צו טרעפן א גוטע שידוך

 שנת תשע"ט לפרט קטן, יום טוב חנוכה -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

געב דיר א מתנה א סעט: "תוספתא" אלץ הכרת הטוב אויף דעם וואס איך 

פרישטאג און לאנטש  –דו העלפסט מיר צושטעלן עסן פאר די קינדער און בחורים 

 ן האלטן די ישיבה ריין.וכו', אזוי אויך פאר

שטארק דיר בלימוד התורה און אין התבודדות, וועסטו זוכה זיין צו טרעפן 

 א גוטע שידוך.

נאר ווייל זיי  –אויף דיינע ברידערס ווי שיין זיי האבן חתונה געהאט  קוק

 רבי'ן.האבן אויסגענוצט זייערער יארן בתורה ותפלה און מיטן משמש זיין דעם 

 פון דיין ראש ישיבה וואס האט דיר זייער ליב.

... 

~~~~~~~~~~ 

ן האבן און אפילו איין ווארט וואס מען שרייט צום אייבערשטן טוט אויף; אינזי

 בעטן פאר אלע אידן.

 "קלפ טשנת תשע"טבת, נר ז' דחנוכה,  "חויגש, ב' דר פרשת 'איום  -השי"ת בעז

 .... נרו יאיר לכבוד

עס ווערט געברענגט אין די הייליגע ספרים אז  ;חנוכה ט איז זאתהיינט נאכ

ינדן צ, בעט איך דיר דו זאלסט היינט אנמען קען פועל'ן גרויסע זאכן אין דעם טאג

און בעטן דעם אייבערשטן פאר דיר און פאר אלע אידן  שמחה גרויסדי מנורה מיט 

אייגענע  די - גלות ערןר ביטאונזעזוכה זיין ארויס צו גיין פון שוין מיר זאלן אז 

 וואס דער יצר הרע רייסט שטיקער פון אידישע קינדער., דער גלות היצר, גלות
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ווען דו זאלסט וויסן וואס דו קענסט אויפטון מיט איין שריי צום אייבערשטן 

וואלסטו זיכער ארויס געזאגט נאך א ווארט און נאך א ווארט צום אייבערשטן, 

"טאטע, העלף  :רה זאג ארויס איין ווארטיעצט ביי די מנו ,בעט איך דירדערפאר 

 !"מיר!!

זייער פיל ן אריבער עאידישע קינדער גיי בעט פאר אידישע קינדער;

אידישע ל קינדער ווארטן אויף רפואות, אזויפיל אידישע שוועריקייטן, אזויפי

ויף אזויפיל בחורים און מיידלעך ווארטן אווארטן אויף קינדער, פארפעלקער 

מיט איין תפילה קען מען און  אויף פרנסה,ען זיך אידן מוטשל יפישידוכים, אזו

 א ווארט צום אייבערשטן.ארויס געב א קוויטשע  אלעמען העלפן;

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .נישט פארברענגען צו לאנג אין בית הכסא

טבת, נר ז' דחנוכה, שנת דראש חודש  יום א' פרשת ויגש, ב' - בעזרת ה' יתברך

 תשע"ט לפרט קטן

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו זאגסט תהילים און דו האסט יעצט געענדיגט די ערשטע 

 מאל גאנץ ספר תהילים.

דעם וואס  יל איז"וואו (שיחות הר"ן, סימן כג):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

טרינקט יעדן טאג אפאר קאפיטלעך תהילים"; איך האב געהערט פון א ברסלב'ער 

חסיד א שיין ווארט אויף דעם וואס דער רבי רופט אן 'תהילים' ווי א 'טרינק', ווייל 

"פארוואס ווערט  (ברכות ז:):מיר געפונען אין די גמרא אז די הייליגע חכמים פרעגן 

אמען? ֶׁשָּזְכָתה ְוָיָצא ִמֶּמָּנּה ָּדִוד ֶׁשִריָּוהּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו דעם נ פן מיטרות אנגערו
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הּוא ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ווייל 'רות' איז א לשון פון טרינקען, און מיין רופט איר 

אזוי ווייל פון איר איז ארויסגעקומען דוד המלך וואס האט אנגעטרינקען דעם 

 .אייבערשטן מיט דעם ספר תהילים"

דו פרעגסט צי מען מעג הערן 'קול ברסלב' אין בית הכסא און צי  וואסדאס 

מען מעג רעדן צום אייבערשטן אין בית הכסא; די בעסטע זאך איז נישט צו 

פארברענגען צו לאנג אין בית הכסא. דער הייליגער רבי האט זייער חוזק געמאכט 

(שיחות הר"ן, סימן ט ברענג ר' נתןפון די אלע וואס זיצן לאנג אין בית הכסא, אזוי ווי 

"ַעל ַהְמַבִּלים ְזַמן ִּבְׁשִביל ְנִקּיּות ּוַמֲאִריִכין ְּבֵבית ַהִּכֵּסא ִהְקִּפיד ְמאֹד ְמאֹד", דער  ל):

רבי האט זייער מקפיד געווען אויף די וואס פארברענגען צייט אין בית הכסא, 

ֵּבה ְּבִעְנָין ֶזה", און דער רבי האט אסאך  ַהְר ֱאִרי"ְוִהְתלֹוֵצץ ֵמאֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ְמֹאד, ְוֶה 

חוזק געמאכט פון זיי און אסאך גערעדט אנטגעקן דעם. און נאכדעם וואס דער 

רבי האט געענדיגט דעם שמועס האט דער רבי געזאגט "איך פריי מיר זייער אז 

ען ואלט מעס איז געווארן פון דעם א שמועס"; עד כדי כך האט דער רבי נישט געו

זיצן לאנג אין בית הכסא. זעט מען פון דעם אז עס איז נישט כדאי זיך צו  זאל

ליינס אין בית הכסא, און דער רבי פירט -צוגעוואוינען צו ליינען און הערן האט

אויס דעם שיחה: "ַוֲאִפיּלּו ִאם ִלְפָעִמים הּוא ֻמְכָרח ְלַהֲאִרי, טֹוב ָלֵצאת ְוַלֲחזֹר 

", אפילו אויב מען דארף זיך פארזוימען וכו' זאל מען ענדערש ה ָׁשםְרּבֵ ִמֵּליֵׁשב ַה 

 ארויסגיין און נאכדעם צוריק גיין נאכאמאל.

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .זאל נישט ארויס גיין א שלעכטע נאמען אויפן צדיקס'אכטונג געבן 

' דחנוכה, שנת חודש טבת, נר זויגש, ב' דראש יום א' פרשת  -רת ה' יתברך בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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מיט דעם וואס דו פירסט זיך מיט דרך ארץ און דו ביסט צניעות'דיג מאכסטו 

א גרויסע נחת רוח פארן הייליגן באשעפער, אזוי אויך מאכסטו נחת פאר דיינע 

 אכסט א גוטע נאמען פאר ברסלב.שיחיו און דו מחשוב'ע עלטערן 

"ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק,  (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):רבי זאגט הייליגער דער 

ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", ווער עס האט ליב דעם צדיק, 

; אמען אויפן צדיקיין א שלעכטע נל נישט ארויס גדארף אכטונג געבן עס זא

מענטשן קוקן נאך יעדע ברסלב'ע חסיד און ווען מען זעט ווי שיין און איידל מיר 

 פירן זיך גייט ארויס א גוטע נאמען אויפן רבי'ן.

 זאג יעדן טאג תהילים; אין תהילים ליגן אלע ישועות.

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .עווען דרך ארץ די ערשטע זאך'ן איז גביים רבי

יום א' פרשת ויגש, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת  -רת ה' יתברך בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אלע דיינע  צו הערן אז דו פירסט זיך מיט דרך ארץ;איך פריי מיר זייער 

זאגן אז דו  -סיי די אידישע טיטשערס און סיי די ענגלישע טיטשערס  - טיטשערס

 ביסט א בעלת דרך ארץ.

יים נאר א מיידל וואס פירט זיך מיט דרך ארץ איז א ברסלב'ע מיידל, ווייל ב

רבי האט געזאגט: "איך זאך. דער הייליגער  ערשטע רבי'ן איז געווען דרך ארץ די

ווייט פונעם אייבערשטן, חוץ טש וואס איז זייער העלפן, אפילו א מענקען יעדן 

 ".םּנְֹלֵגיִה  ִניםּפָ ַעז " (אבות ה, כ):אן עזות פנים"; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
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דאס וואס דו פרעגסט צי מען קען זאגן תהילים ביינאכט; מוהרא"ש ברענגט 

(אורח חיים, נאך פון ספר אשל אברהם פון הרב הקדוש מבוטשאטש זכרונו לברכה 

ער פסק'נט אז מען קען זאגן תהילים ביינאכט, ווייל מען זאגט וואו  סימן רלח, סעיף ב)

 ערשטן.דאס צו מתפלל זיין און צו דאנקען דעם אייב

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .א ישיבה גייט נישט צוזאמען מיט א תלמוד תורה

, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת רשת ויגשיום א' פ - בעזרת ה' יתברך

 תע"ט לפרט קטן

 .לכבוד ... נרו יאיר, מלמד בתלמוד תורה היכל הקודש ברסלב

בעטן, אז היות מיר האבן נישט קיין באזונדערע פלאץ פאר די איך וויל דיר 

טו זאל, זאלס-בחורים און אינגלעך צו עסן, און ביז דערווייל עסן אלע אין איין עס

אכטונג געבן אז בשעת די קינדער עסן זאלן זיך נישט געפונען קיין בחורים אין 

 .רום; א ישיבה גייט נישט צוזאמען מיט א תלמוד תורה-לאנטש

וואס פארזוימען זיך  -די נמושות  -האב נישט מורא צו זאגן פאר די בחורים 

 אז זיי זאלן ארויס גיין בשעת די קינדער געפינען זיך דארט.

 ב דאס איבער פאר אלע מלמדים.עג

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .ביים רבי'ן איז שלום בית געווען א גרויסער עיקר

יום א' פרשת ויגש, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת  -רת ה' יתברך בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

צו הערן ווי איר לעבט א שיין לעבן, ווי איר  -איז מיין גאנצע נחת ס דא

זמירות און  שרייבט אז אייער מאן נרו יאיר מאכט שיינע שבת סעודות, ער זינגט

 דערציילט שיינע זאכן, ער פירט זיך ווי א ברסלב'ע חסיד.

רע מענטשן מיינען אז עס איז א רחמנות אויף די ברסלב'ע פרויען ווייל זייע

סט ווי אזוי מענער לאזן זיי איבער ראש השנה אליינס; ווען די וועלט וואלט געווי

אנץ יאר וואלטן אלע מקנא א ברסלב'ער חסיד פירט זיך אויף צו זיין ווייב א ג

 געווען די ברסלב'ע פרויען.

עס איז נישט דא נאך א פלאץ וואו מען זאל לייגן אזא דגוש אויף 'שלום בית' 

י'ן, ווייל 'שלום בית' איז א יסוד היסודות אין ברסלב; מיר פארן טאקע ווי ביים רב

דעם רבי'ן  א יאר קיין אומאן אויף ראש השנה און מיר פאלגןאוועק איין מאל 

וואס האט אונז געהייסן קומען צו אים קיין אומאן אויף ראש השנה, אבער א גאנץ 

 יסן מכבד זיין די ווייב.יאר פאלגן מיר אויך דעם רבי'ן וואס האט אונז געהי

בנוגע רעדן אידיש וכו'; עס איז זיכער בעסער אז איר וועט רעדן אידיש צו 

ביי אונז אין מוסד וואס אידיש איז דער שפראך אייערע קינדער, בפרט אז זיי קומען 

 וואס אלע רעדן, אזוי וועלן זיי נישט ווערן צעמישט.

עצתו אמונה אויף ענגליש;  בענין איבער טייטשן די שאלות ותשובות פון

ר ווייטער ממשיך זיין עס איבער צו טייטשן און מיר עס שיקן אז הלוואי זאלט אי

 די וואס קענען נישט קיין אידיש. מען זאל דאס קענען דרוקן פאר

איך פריי מיר זייער צו הערן אז איר זענט מכיר וואס די מלמדים טוען פאר 

אונז אין מוסד זענען אויסנאם גוטע מלמדים. אונזערע קינדער; אלע מלמדים ביי 
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ם אייבערשטן, דאס איז די ערשטע אויף די ליסט פון מיינע תפילות יעדן טאג צו

אבן מלמדים און טיטשערס יראי השם וואס וועלן אויפשטעלן א אז מיר זאלן ה

 דור ערליכע אידן פארן אייבערשטן.

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .העלפט די מוסד, וואס דורכדעם העלפט איר זיך אליינס

יום א' פרשת ויגש, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת  -רת ה' יתברך בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 שיחיו. ,לכבוד די טייערע עלטערן פון אונזער מוסד היכל הקודש

ר האבן חסדי השם יתברך אז די מוסד איז זיך צעוואקסן בלי עין הרע; מי

צט האבן מיר קיין עין אנגעהויבן דעם מוסד מיט בלויז געציילטע קינדער און יע

הרע א שיינע צאל תלמידים וואס צוליב דעם האבן מיר געדארפט פארברייטערן 

יין וואך וועידזשעס די שטאב און אויפנעמען נאך מלמדים און נאך טיטשערס. א

די מלמדים קאסטן אפ פינף טויזנט  קאסט אפ פארן מוסד פערציג טויזנט דאללער;

צוואנציג טויזנט  -ך די טיטשערס, קומט אויס א חודש דאללער א וואך און אזוי אוי

 דאללער פאר די מלמדים און נאך צוואנציג טויזנט דאללער פאר די טיטשערס.

שווערע צייט אינעם מוסד; מיר זענען שולדיג פאר  מיר גייען יעצט אריבער א

ן טיטשערס זייער געהאלט און מיר האבן דאס נישט פון וואו צו די מלמדים או

 אלן.צ

איז זייער א גרויסע טאג; עס ווערט געברענגט  -זאת חנוכה  –היינט נאכט 

אין ספרים הקדושים אז מען קען פועל'ן גרויסע ישועות אין דעם טאג. בעט איך 

העלפט אייערע ענק: "העלפט די מוסד וואס דורכדעם העלפט איר זיך אליינס; 

ן האבן קינדערס מלמדים און טיטשערס זיי זאלן באקומען באצאלט כדי זיי זאל
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יישוב הדעת צו קענען אריין לייגן אין די קינדער תורה ויראת שמים אן קיין 

 אנגעצויגנקייט".

איך האף אז איר וועט אננעמען די פאר ווערטער וואס קומט ארויס פון מיין 

 צעבראכענעם הארץ.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .ווארט מיט געדולד, וועסטו האבן א גליקליך לעבן

יום א' פרשת ויגש, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת  -יתברך רת ה' בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ערליכע מיידליך;  איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו חבר'סט זיך נאר מיט

וואס דריידט זיך מיט  פגעלאזט די מיידלזייער גוט האסטו געטון אז דו האסט א

בחורים, זאלסט נאר רעדן מיט מיידלעך וואס רעדן איידל. מוהרא"ש האט אונז 

אויסגעזאגט דעם סוד ווי אזוי מען קען זען אויף א צווייטן צי ער איז ערליך אדער 

הערן ווי אזוי ער רעדט, ווייל וואס דער מענטש איז און נישט, אז מען זאל זיך צו

 קומט ארויס ווען ער רעדט. -וואס ער טראכט 

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן וואס דו גייסט אריבער וכו'; איך בעט דיר 

זייער שטארק זיך און ווארט אויס אויף דיין ישועה. נאך אביסל וועסטו זוכה זיין 

 און אויפשטעלן א בית נאמן בישראל. צו טרעפן דיין שידוך

 :(כוכבי אור, סיפורים נפלאים)האט דערציילט  חזר זיך כסדר די מעשה וואס דער רבי

ער האט געהערט און  דט מיט ארימעלייטעס איז געווען א גוי וואס האט זיך געדריי

ט הא דער יום טוב פסח;אז נאך אביסל קומט שוין צווישן זיך סן ועווי די אידן שמ

יום דער  רציילט ווי שייןזיך אינטערסירט וואס איז דאס פסח, האט מען אים דער ע
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געשמאקע עסן א  -ארימלייט פילו א -אלע אידן און מען פראוועט א סדר,  ,טוב איז

מען זיצט ביים טיש ווי קעניגן, מען עסט און מען טרינקט און מען  ;רייכע סעודה

פאר אז עס לוינט זיך צו פאסטן אים געזאגט איז פרייליך. די ארימעלייט האבן א

דער גוי האט געטראכט  .נגעריג צום סדרהוי מען זאל זיין גוט כדטעג פאר יום טוב 

אז איך  פארשטעלן ווי א איד זיךאיך וועל  דאס אויספרובירן; זמואיך ' :צו זיך

 '.איין מאל אין לעבן האבן א גוטע סעודהכאטש  זאל

ביי אים ביים  י א איד צו זייןער גוי איינגעלאדנט ביפסח ביינאכט האט זיך ד

ארט צו עסן די זיצט ביים סדר און ער וו סדר, ענדליך הייבט מען שוין די סדר, ער

האט שוין נישט אויסגעהאלטן ער און ווען עס איז געקומען צו מרור  ,דהועשיינע ס

, אויסגעשפילטר דא זיכע אים האט מען אזצו זיך  געטראכט ער האט ,זיין הונגער

ג אויף די סעודה און מען דרייט ארום מיט אים. האט ער אנל אזוי ווארט ער ווייל

 זיך אויפגערעגט און אנטלאפן.

ציילט די דערשפעטער ווען ער האט געטראפן זיינע חברים האט ער זיי 

נגערן ביז מען האט אריין , אז מען האט אים געלאזט אויסהוגאנצע מעשה

ביסט דו שאד  "א: געזאגטרפע עסן וכו' וכו', האבן זיי אים געברענגט א שא

אנטלאפן פאר שלחן עורך, ווען דו ווארסט ווען אויס נאך אביסל וואלסטו געהאט 

 ה".א הערליכע סעוד

זאלסט נישט אויסקוקן ווי דער גוי וואס אז דו  ווארט אויס מיט געדולד וכו'

לעבן און דו  סטו אן לעבן דיין; נאך אביסל הייבאיז אנטלאפן פאר שלחן עורך

סט בויען א שטוב לשם ולתפארת. ווי מער דו וועסט בעטן דעם אייבערשטן ווע

 פאר דיין שידוך וועט עס זיין שענער און בעסער.

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .א מיידל זאל נישט גיין אליין צום ציון

דחנוכה, שנת ב' דראש חודש טבת, נר ז' שת ויגש, יום א' פר - בעזרת ה' יתברך

 תשע"ט לפרט קטן

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז נישט גוט אז דו זאלסט גיין אליינס צום ציון פון הייליגן סאטמאר'ער 

אך צו גיין צו א רבי זכותו יגן עלינו אין קרית יואל, אפילו עס איז זייער א גרויסע ז

 צדיק.ציון פון א 

סיי מענער און סיי  -ביי ברסלב'ע חסידים גייט מען אסאך אויף קברי צדיקים 

פרויען, אבער ווי באלד אין קרית יואל ביי סאטמארע חסידים איז דאס נישט 

און זיכער נישט ביי פרויען, און נאכדערצו אז אויבן פונעם בארג,  –איינגעפירט 

יבה, איז אז דו וועסט ארויף גיין דעם ון געפונט זיך די סאטמארע ישממש ביים צי

בארג צום בית החיים וועלן זיי דאס נישט פארשטיין און עס וועט ארויס קומען 

 פראבלעמען וד"ל.

אז דו ווילסט גיין צום ציון מתפלל זיין זאלסטו גיין נאר מיט דיין טאטע 

ָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל "ּוְמ  (משלי ג, ד):עס שטייט אדער מיט דיין מאמע מקיים צו זיין וואס 

(שקלים יד:): טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִקים ְוָאָדם", און די הייליגע חכמים דרש'נען אויף דעם 

"ָאָדם ָצִרי ָלֵצאת ְיֵדי ַהְּבִרּיֹות ְּכֶדֶר ֶׁשָּצִרי ָלֵצאת ְיֵדי ַהָּמקֹום", א מענטש דארף 

 אויף אים.נישט טראכטן נישט גוטע זאכן אכטונג געבן אז אנדערע מענטשן זאלן 

עס איז דא נאך א וועג ווי אזוי דו קענסט זיך מתבודד זיין ביי א ציון פון א 

צדיק; דו קענסט טון אזוי ווי אנשי שלומינו פירן זיך, צו עפענען א ספר פון א 

צדיק און דארט אויפן ספר איז מען זיך מתבודד צום אייבערשטן, דאס איז אזוי 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', ונעם צדיק, ווייל דער רבי זאגט מען געפונט זיך ביים ציון פ ווי

 אז דער פנים, שכל און נשמה פונעם צדיק קען מען טרעפן אין זיין ספר. סימן קצב)

 (מסכת שבת, דף תקיא)מיר געפונען די זעלבע ווערטער אינעם ספר "ישמח לב" 

ס ברענגט דאס ערנאביל זכותו יגן עלינו וואפונעם הייליגן צדיק רבי נחום מטש
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בשם הבעל שם טוב זי"ע, אז ווען מען לערנט די ווערטער פון א צדיק איז אזוי ווי 

 (יבמות צז.):מען איז זיך משתטח אויפן קבר פון דעם צדיק, אזוי ווי עס שטייט 

ור פון א "ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ַּבֶּקֶבר", אז דאס גייט ארויף ווען מען לערנט א דיב

 מען איז זיך משתטח ביי זיין קבר, עיין שם. צדיק הייסט דאס ווי

ענדערש זאלסטו זיצן אין שטוב און זיך מתבודד זיין אויפן תהילים און נאך 

יעדע קאפיטל תהילים וואס דו זאגסט זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן פאר דיר, 

 דיינע עלטערן און פאר אלע אידן.

 שידוך. ל וועסטו טרעפן דייןזארג נישט, נאך אביס

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .קוק אויף די גוטע זאכן, נישט אויף די שוועריקייטן

יום א' פרשת ויגש, ב' דראש חודש טבת, נר ז' דחנוכה, שנת  -רת ה' יתברך בעז

 תשע"ט לפרט קטן

 .מרת ... תחי'

אז איר  אויף אייךהאב גרויס רחמנות איך און איך האב געליינט אייער בריוו 

איך וויל נישט נעמען קיין צד אין די גאנצע זאך,  דארפט דאס אלעס אריבער גיין;

ח איר זאלט אביסל קוקן אויף די ר אויסדרייען אייערע אויגן און מאיך וויל נא

 אנדערע זייט פון אייער לעבן.

 איך טראכט זייער ;וכו'צייט יעצט  עאמת טאקע איר גייט אריבער א שווער

איך זאג כסדר פאר אייער און  ס איר דארפט אריבער גייןאסאך פון אייך ווא

איך האב רחמנות אויף אייך וכו', אבער געבט א קוק די אז  רו יאירמאן נ רטייערע

טייערע ליכטיגע איר האט  געטון, ניסים וואס דער אייבערשטער האט מיט אייך

ביי ממש מקיום געווארן עס איז  –ׁש ֶד ֹוע קֱאֶמת, ֶזַר  יֵׁש ם, ַאנְ ִיְרֵאי ֱאִקיקינדער: 
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דארפט איר  אידישע מאמעס בעטן בשעת'ן ליכט צינדן;די תפלה וואס אלע אייך 

ארפט זאגן יעדן טאג 'נשמת איר דאויף דעם, לויבן דעם אייבערשטן  ען אוןדאנק

 ינדער.יגע קליכט עם לויב צום אייבערשטן אויף אזעלכעזינגען ד - כל חי'

ווען אז איך האף  זאלט ליינען דעם בריוו יעדן טאג; בעט אייך זייער איראיך 

ג פאר אייך איר זאלט אביסל דאס זיין גענואיר וועט ליינען די פאר ווערטער וועט 

וכו', און עס וועט אייך  אריבעריעצט גייט איר מסיח דעת זיין פון וואס קענען 

עטן אייער גארטן מיט פרישע ארבאן און בפלאנצגעבן אביסל כח ווייטער צו 

 חיות.

 א ליכטיגן חנוכה און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 

 היינט איז "די טאג" ארויסצוגיין פון אלע עבירות.

יום ב' פרשת ויגש, ב' טבת, זאת חנוכה, שנת תשע"ט לפרט  -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 .... נרו יאיר לכבוד

היינט איז דער גמר החתימה. וויל איך דיר ויסער טאג; היינט איז זייער א גר

וואונטשן א ברכה, אז דער אייבערשטער זאל שענקען שפע ברכה והצלחה פאר 

 דיר, דיין משפחה און פאר אלע אידן.

הגם איך האב דיר שוין עטליכע מאל געשריבן וועל איך דיר נאכאמאל 

ין לעבן און זיך היטן עבן אויף דישרייבן כדי דיר צו מחזק זיין דו זאלסט אכטונג ג

 די אויגן נישט צו קוקן קיין שמוציגע זאכן.

דו ווייסט אוודאי די מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט ביים רבי'ן אין שטוב 

איינמאל פאר פסח ווען מען האט איבער געפארבט די דירה און דעם רבינ'ס 

דעקן די און איבער  טאכטער די צדיקת אדל האט געהאלפן מסדר זיין די דירה
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מעבל וכו' אז עס זאל נישט ווערן שמוציג. אויפן וואנט האט געהאנגען א טייערע 

זייגער, האט אדל גענומען א פרויען טיכל און איבער געדעקט דערמיט דעם זייגער 

מיט דעם דעקסטו אז עס זאל נישט שמוציג ווערן, האט איר דער רבי געזאגט: "

ז ס'איז דא אזעלכע שוואכע מוחות, ווען זיי ייסט נישט אאיבער די זייגער? דו וו

זעען נאר א פרויען טיכל באקומען זיי שוין שלעכטע מחשבות?! נעם עס אראפ 

"; פרעג איך דיר טייערער ... נרו יאיר, וואס און דעק עס איבער מיט א צווייטע זאך

י האט דער רב פאון? אויב א פרויען טיכל-וואלט דער רבי געזאגט וועגן א סמארט

נישט געוואלט מען זאל לייגן אויפן זייגער ווייל מען קען נכשל ווערן מיט 

שלעכטע מחשבות, איז דאך זיכער אז דער רבי וואלט ווען געזאגט אז עס איז 

פאון וואס נעמט אוועק די מח, קאפ און הארץ, און -נישט כדאי צו האבן א סמארט

און ליידער זענען שוין זייער אסאך ון קינדער, עס גייט אויפן חשבון פון די ווייב א

 אידישע שטובער חרוב געווארן צוליב דעם.

היינט זאת חנוכה מאך זיך א גוטע החלטה נישט צו האבן א אפענע טעלעפאן 

וואו מען קען חס ושלום זען עבירות; טו עס פאר דיר און דיין ווייב תחי', פאר די 

 ן עס זאל זיין א זכות פאר זיי.אנדערע איד עתיד פון דיינע קינדערלעך און פאר

 ֹוִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמ ָלםֹוְלע ,ָנןּבָ ַר  ּונָּת " :):(קידושין מחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א מענטש זאל טראכטן אז ער איז האלב גוט און  ",איּכַ זַ  ֹוְוֶחְצי בּיָ ַח  ֹוֶחְצי ּוִאילּכְ 

מיט  -", תּוְלַכף ְזכ ֹוַעְצמ ִריעַ כְ ִה ֶׁש  ָריוְׁש ִמְצָוה ַאַחת ַא  הָׂש עָ " האלב מיט עבירות,

 ּלֹו יֹוָעַבר ֲעֵביָרה ַאַחת א"לכף זכות, איין מצוה וואס ער טוט איז מען אים דן 

", און מיט איין עבירה וואס ער טוט איז מען אים דן ָבהֹוְלַכף ח ֹוֶאת ַעְצמ ִהְכִריעַ ֶׁש 

ף חוב, זיין לכאים דן וויי איז אים אז ער האט זיך צוגעברענגט מען זאל  לכף חוב,

צוליב איין עבירה ", ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה" :יח), (קהלת ט אזוי ווי עס שטייט

 פארלירט ער אלעס גוטס.

עס איז א גרויס רחמנות אויף דיר אז דו ביסט נעבעך אריין געפאלן אין די 

ָּגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶני  ְמֻׁש ָהִייָת "וְ  (דברים כח, לד):די תורה זאגט מחלה פון קוקן עבירות; 

ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה", זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה אז דאס גייט ארויף אויף שמירת 

מענטשן ווערן פשוט משוגע פון קוקן שמוץ, עד כדי כך קען זען ווי  עינים; מען

עבירות און ן וכו' און קוקן נאך יצן שעות אויף שעות מיט א טעלעפאזאז מען קען 

דאס איז ממש א קראנקהייט וואס מען קען נישט ארויסקריכן פון  בירות,נאך ע
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; דערפאר זאלסטו היינט דעם נאר דורך אסאך תפילה און בכיות צום אייבערשטן

און  אז ער זאל דיר ראטעווען פון דעם 'זאת חנוכה' וויינען צום אייבערשטן

 .אידן פון שלעכטס ראטעווען דיין ווייב און קינדער און אלע

איך שרייב דיר א קליינע תפילה דיר צו געבן א וועג ווי אזוי אנצוהייבן בעטן, 

דער עיקר זאלסטו צולייגן דיינע אייגענע תפילות און בקשות זיך ארויס רעדן און 

אויס וויינען צום אייבערשטן ער זאל שוין רחמנות האבן אויף דיר. טייערער ..., 

שט דארט, דארט זאלסטו זיך או קיינער איז ניוך דיר א פלאץ וופאלג דעם רבי'ן, ז

אויסגיסן דיין הארץ צום אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וואס עס גייט אריבער 

אויף דיר, אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אין דיר, בעט 

ך איד, אי ערליכער רחמנות, איך וויל זיין אן האב אויף מיר רבונו של עולם"אים: 

אבער שמוציגע קליפס, און נישט קוקן שמוציגע מאוויס און  אבן ריינע אויגןוויל ה

וואס זאל איך טון אז איך האלט אין איין אראפ פאלן? איך שפיר אז איך ווער 

פארברענט, די תאות ניאוף פלאקערט אין מיר, הייליגער באשעפער ראטעווע מיר, 

 ער איך האלט אין איין צוריק פאלן.ד, אבין אן ערליכער איאיך וויל אזוי שטארק זי

עבירה פון פגם פאל איך דורך אין די און נאכדעם  איין קוקן שמוץאיך האלט אין 

דער לעבן ממש הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, איך בין אזוי צעבראכן,  -הברית 

 איז מיר נמאס.

אז דיר צו רבונו של עולם איך ווייס נישט וואס צו טון; יעדעס מאל זאג איך 

איך גיי זיין גוט און נאכדעם פאל איך נאכאמאל אריין אין מיינע שלעכטע מעשים, 

איך זע נישט א וועג ארויס. נאר דו איך בין אזוי צוגעקלעבט צו קוקן עבירות אז 

 לייג אריין אין מיר א רוח טהרהר איך בעט דיר אייבערשטע קענסט מיר העלפן;

אזוי זאלסטו עכטס". עכטס און נישט טון קיין שלאיך זאל נישט קוקן קיין שלאז 

רעדן צום אייבערשטן, זאלסט אים בעטן ער זאל דיר געבן כח ארויס צו גיין פון 

 שלעכטס. םאלע

ח; אין דעם זכות וואס דו וועסט היטן דיינע אויגן וועסטו האבן פרנסה בריוו

וי ווי עס שטייט מוהרא"ש זאגט ווער עס היט זיך די אויגן וועט האבן פרנסה, אז

 –' ְיַׂשֵּברּו", 'ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו ,ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּו" :)טו ,תהלים קמה(

 –אז מען צעברעכט די אויגן  '",ֵּברּוַׁש יְ 'ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי " :יןקען מען ליינען מיט א ׁש
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 - "ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹוָּת ְוַא דאס הייסט מען קוקט נישט קיין עבירות, "

 וועט דער אייבערשטער געבן פרנסה אין צייט.

", ְּתַגְּדֵלנּו ַהּיֹום, ַהּיֹום ְּתָבְרֵכנּו, ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצנּוהיינט איז א הייליגע טאג, "

לויף פונעם שטן און ווארף אוועק דיין טעבלעט; פון מענטשן קען מען היינט אנט

וויסן  נישט באהאלטן.באהאלטן אבער פונעם אייבערשטן קען מען זיך זיך 

דער אייבערשטער  ,")סנהדרין קו.( הּוא ִזיָמה שֹֹוֵנא - ֵאלּו ֶׁשל ֱאֵהיֶהם"זאלסטו אז 

און דערציילן פארן אייבערשטן  האט פיינט ניאוף, דערפאר זאלסטו תשובה טון

אלטן, אזוי ן מען זיך נישט באהפונעם אייבערשטן קע אלעס וואס דו גייסט אדורך,

 ,ֶאְרֶאּנּוִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני א " (ירמיהו כג, כד):נביא ירמיהו זאגט דער ווי 

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

 יז דאך איבעראל.ה'", דער אייבערשטער אֲאִני ָמֵלא ְנֻאם 

פאלג מיר טייערער ברודער; אנשטאט זיך באהאלטן מיט א טעבלעט, 

נקס און מיסט, באהאלט זיך ן און קוקן נאכאמאל שמוץ, פרעופא-סמארט אייפאד,

רבונו של עולם העלף און רעד זיך אויס דיין הארץ צום אייבערשטן, וויין צו אים: "

 פון קוקן עבירות".מיר, ראטעווע מיר, איך ווער פארברענט 

איך שרייב דיר א בריוו פאר דיין ווייב, געב איר עס איבער נאך היינט 'זאת 

 חנוכה'.

 א ליכטיגן זאת חנוכה.

... 

~~~~~~~~~~ 

די תפילות פון פרויען זענען זייער חשוב ביים אייבערשטן; דורכן גיין אנגעטוען 

 ון צו אלעס גוטס.און זיך פירן בצניעות איז מען זוכה צו גוטע קינדער א

יום ב' פרשת ויגש, ב' טבת, זאת חנוכה, שנת תשע"ט לפרט  - רת ה' יתברךבעז

 קטן

 .מרת ... תחי'
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חתימה פון די הייליגע ההיינט איז זייער א גרויסע טאג, היינט איז דער גמר 

 זאלט . דערפארמען קען היינט באקומען גרויסע ישועות פונעם אייבערשטן ;טעג

אלע זאלן אז מאן און קינדער און פאר אלע אידן  אייעראון  אייך בעטן פאר איר

 .וכו' וכו'נט און האבן נחת פון די קינדער וזיין געז

דער הייליגער רבי האט זייער אויסגעלויבט די תפילות פון פרויען; מען האט 

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

יח וועט קומען וועט מען מבטל זיין אלע ווייבער שולן", האט דער רבי "ווען מש

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

געזאגט, פונקט פארקערט! משיח וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע 

 ".פרויען וואס זיי דאווענען און בעטן אז משיח זאל קומען

גאנצע אייער ן ישועות פאר אונזער שטוב, 'זאת חנוכה וועלן מיר פועלנט היי

נט, קינדער, נחת ון געז'פועלהיינט ען קען מ .שטוב קען זיך היינט טוישן לטובה

פון קינדער, פרנסה און אלעס וואס מען דארף, אבער דער אייבערשטער ווארט 

 .בצניעות טפירן מעדורך דעם וואס מען זאל אים אריין לאזן אין שטוב, 

אז מען גייט נישט אנגעטון צניעות'דיג טרייבט מען אוועק כביכול דעם 

"ִּכי ה' ֱאֶקי ִמְתַהֵּל  (דברים כג, טו):עס שטייט אין די תורה  אייבערשטן, אזוי ווי

ְוא ִיְרֶאה ְב ֶעְרַות ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ, ְלַהִּציְל ְוָלֵתת אְֹיֶבי ְלָפֶני, ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש, 

יג, ווייל ָּדָבר, ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי", דער אייבערשטער זאגט: איר זאלט זיך פירן הייל

אויב איר וועט זיך פירן נישט צניעות'דיג וועל איך אוועק גיין פון צווישן אייך; 

עות'דיג, אויב א פרוי געבט אכטונג ווי אזוי זי טוט זיך אן, זי גייט נאר אנגעטון צני

זאגט דער אייבערשטער: 'איך וועל רוען ביי אייך אין שטוב', און אז דער 

איז דא א ברכה, איז דא פרנסה, איז דא נחת, ס'איז  אייבערשטער איז אין שטוב

דא אלעס; אבער אויב די פרוי גייט נישט אנגעטון צניעות'דיג, טרייבט זי ארויס 

 .דעם אייבערשטן פון איר שטוב

א הייליגע טאג, זאלט איר זיך פארנעמען מוסיף זיין קדושה, ז זייער היינט אי

איר ווילט דאך זיכער  !דאי גוטע קינדערמוסיף זיין בצניעות; איר ווילט דאך או

(ספר המדות, דארפן מיר נעמען די עצה וואס דער הייליגער רבי זאגט  !ערליכע דורות
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ּוִנים", א פרוי וואס פירט זיך ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהג"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה  אות בנים, סימן ט):

 .קינדער איידל און צניעות'דיג וועט זוכה זיין צו גוטע

זיי זאלן  אז מוהרא"ש האט מיר געזאגט איך זאל אסאך רעדן צו די פרויען

"'ּתּוְנָבא  (נשא קכה:):זיך אפשערן די האר און זיי זאגן וואס דער זוהר הקדוש זאגט 

ל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' יֵתי' א קללה זאלֵ 

זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' אז איר האר פון קאפ זאל זיך  וואס לאזט

ון די יסודות פון ארויסזען, 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', און דאס איז פ

א אידישע שטוב, אז מען זאל נישט זען די האר פון די פרוי; 'ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת 

ַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ִמ 

אז עס זאל זיין ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא' איז זי גורם 

רם אז אירע ארימקייט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא' און זי איז גו

קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא 

וטע זאלן זיין אין איר ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' און זי איז גורם אז די ס"מ און די נישט ג

הּוא שטוב. זאגט ווייטער דער זוהר: 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער איז דאס אלעס גורם? 'ַה 

ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרוי וואס איר האר זעט זיך ארויס". און פארקערט 

רויסזען, איז נאך מער, א פרוי וואס געבט אכטונג אז אירע האר זאל זיך נישט א

 .וועט האבן אלע ברכות און זי וועט האבן נחת פון אירע קינדער

די ט זיך פארנעמען נישט צו גיין מיט זאל אירזייער שטארק  אייךאיך בעט 

האר. מען  עאלע צרות קומען פון דעם וואס די פרוי גייט מיט איר ;האר אייגענע

 זיך אפ די האר.צרות ווען מען שערט  פילוואלט געקענט איינשפארן אזוי

מען קען זיך גארנישט פארשטעלן די שכר פון א פרוי וואס געבט אכטונג אז 

איר האר זאל זיך נישט ארויס זען אפילו אין שטוב, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

, עס איז געווען א פרוי וואס "ְלִקְמִחית ּהלָ  ּוָהי ִניםּבָ  ְבָעהִׁש " (יומא מז.):פארציילן 

 ָנהּוהִּבּכְ  ִׁשְּמׁשּו ןּלָ ְוכֻ "געהאט זיבן קינדער,  מחית און זי האטהאט געהייסן ק

יָת  ּהלָ  ּוָאְמר"זענען געווען כהנים גדולים.  אלע, און "ָלהֹוְגד  ִכיָת ֶׁשּזָ ֲחָכִמים: ַמה ָעשִֹ

האבן די חכמים איר געפרעגט: וואס האסטו געטון אז דו האסט זוכה  ?"ּכַ לְ 

, האט זי "ֲעִריַׂש ְקָלֵעי  יִתיּבֵ  תֹורֹוק ּוא ָרא יַמ ּיָ ָאְמָרה ָלֶהם: ִמ "געווען צו דעם? 

אכטונג געגעבן אז די ווענט און די דאך  ייביגגעזאגט פאר די חכמים: איך האב א

 פון מיין הויז זאלן נישט זען מיין האר.
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 א ליכטיגן זאת חנוכה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .לימוד התורה גיבט די כחות זיך צו שלאגן מיטן יצר הרע

 יום ג' פרשת ויגש, ג' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן -ברך ' יתרת הבעז

 .... נרו יאיר לכבוד

אז דו האסט זיך מחי' געווען מיט די פון דיר הנאה צו הערן זייער איך האב 

וועל . דעריבער יםינחיזוק אויף שמירת עיבענין בריוו וואס איך האב דיר געשריבן 

 .ם עניןאין דעביסל חיזוק איך דיר שרייבן נאך א

גרויסע רבי וואס האט  מיר האבן אאז דער וליבער בר ריסן זאלסטו טייערעוו

 .לגט די עצות דער לעבט א גוט לעבןווער עס פא ;כטיגע עצותיפאר אונז ל

ס ספרים וועסטו האבן חיזוק 'נא שיעור אין רבידערפאר זאלסטו זיך קובע זיין 

 .אנצוגיין אין לעבן

דער רבי זאגט  אווו סימן עב)(מוהר"ן די ערשטע חלק ן די תורה אין ליקוטי לער

און טראכט פונעם אייבערשטן איז ביי אים די  ווער עס האט נאר אביסל שכלאז 

 נסיוןניטאמאל א עס איז אים און  גאנצע תאוה פון ניאוף א שטות און אן עקל

ו זאלסט האבן שכל נישט צדו אז ן די תורה און בעט דעם אייבערשטן לער בכלל;

 .קוקן קיין עבירות

גן ירקנישט קען זיך א מענטש  ,גן מיטן יצר הרעירך זיך צו קאדו ביסט צו שוו

האט מען די כחות זיך צו קריגן מיטן יצר  נאר אז מען לערנט תורה ,מיט א מלאך

 –נאכאמאל און נאכאמאל  -געבעטן פיל מוהרא"ש אזויאונז דעריבער האט  הרע.

 נישט זאלן מיר זאגן די עןפארשטייאז מיר אפילו און  ,מיר זאלן לערנען תורהאז 

 .כדי מיר זאלן זיך קענען קריגן מיטן יצר הרע ,די אותיות פון די תורה -ווערטער 
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די  ;שחיטהפון הלכות די מען לערנט וואו  חולין יעצט לערנען מיר מסכת

אלע  ",ָרהֵׁש ּכְ  ִחיָטָתןּוְׁש  ֲחִטיןׁשֹו לּכַֹה מיט די ווערטער: "הייבט זיך אן  אמסכת

און מען לערנט תורה שחט מען דעם ס"מ, אויב אז דאס איז א רמז  ,קענען שחט'ן

תורה  אלע קענען שחט'ן דעם יצר הרע דורך לערנעןביי דעם איז אויך דער דין אז 

ט זאלסטו לערנסדו ייסט נישט וואס פארשטאויף סיי וואס פאר א אופן; אפילו דו 

 .זאגן יעדן טאג דעם דף גמרא

אט זיצן אנשט !"גיי אהיים צו דיין ווייב" :כאמאלנאוויל איך דיר בעטן יך וא

 ןשפילזאלסטו ענדערש א געים, דערויף שפילן און ן אאין קאר מיט דיין טעלעפ

דיין פאר  ווייז א שמייכלן אאנשטאט לאכן צו דיין טעלעפ ;א געיםמיט דיין ווייב 

 .ווייב

זיי ווארטן אויף און שט קיין ווייב אבן ניזיי ה ;איך דארף לויפן צו די בחורים

 .חיזוק

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 .ין 'אויב מען וויל'פון יעדע פראבלעם קען מען ארויס גי

 יום ג' פרשת ויגש, ג' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאיר.ו נר... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך קען נישט קומען צו מיר פון ליינען אין דיין בריוו וואס דו מאכסט נעבעך 

השם ישמרינו, צוליב די מיט, אז דיין ווייב וויל נישט זיין צוזאמען מיט דיר 

 טראומע וואס זי איז אריבער אין איר יוגנט פון א מניוול רחמנא לצלן.

ו קינדער איבער די וויכטיגקייט זיך צו היטן פון מען נישט צ ליידער רעדט

בפרט ביי מיידלעך וואס זיי דארפן א ספעציעלע שמירה, אזוי  -שלעכטע מענטשן 
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"ְיָבֶרְכ ה'  (במדבר ו, כד):אויפן פסוק  תנחומא נשא, י):(ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז די ברכה פון "ְיָבֶרְכ ,"מיינט מען "ְּבָבִנים", דער אייבערשטער וועט ְוִיְׁשְמֶר "

יט קינדער, און די ברכה פון "ְוִיְׁשְמֶר" מיינט מען "ְּבָבנֹות", אז דער דיר בענטשן מ

כטער, ווייל מיידלעך דארפן האבן מער אייבערשטער וועט אפהיטן דיינע טע

רט קראנקע שמירה ווי זון; אח און וויי פאר די וואס ווערן געשעדיגט פון די סא

 מענטשן, דאס לויפט זיי נאך זייער גאנץ לעבן השם ישמרינו.

איך שיק דיר דא א בריוו פאר דיין ווייב מיט עצות פון הייליגן רבי'ן ווי אזוי 

פון די ביטערע פרשה; אז דיין ווייב תחי' וועט אננעמען  מען קען ארויס קריכן

 ייען פון דעם.דעם רבינ'ס עצות וועט זי זיך אינגאנצן ארויס דר

אפילו  -ביז דערווייל זאלסטו דיר שטארקן מיט אלע כוחות צו זיין פרייליך 

ידער עס איז דיר זייער שווער; גלייב מיר, איך ווייס וואס דו גייסט אריבער, ווייל לי

ביסטו נישט דער איינציגסטער מיט דעם פראבלעם אז די ווייב וויל נישט לעבן 

איר באצווינגען מיט עבירות, איך הער די מעשיות נעבעך מיטן מאן ווייל מען האט 

רעדט אזוי שארף אויף די  זייער פיל מאל. מענטשן וואונדערן זיך פארוואס מען

געזאגט אז איינער וואס טשעפעט קינדער מניוולים, אזוי ווייט אז מוהרא"ש האט 

סה, און דארף מען ארעסטירן און ער דארף ווערן פאר'משפט פאר לעבנסליכע תפי

מער קיינמאל נישט זען די שיין פונעם זון; דאס איז ווייל די מניוולים זענען 

וצחים, די קינדער וואס גייען אריבער דעם טראומע ליידן אויסערגעווענליכע ר

 השם ישמרינו. -משך זייער גאנצע לעבן דערפון ב

 בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן און העלפן דיין ווייב זי זאל

 פארגעסן פון איר עבר און זי זאל קענען אנהייבן א נייע לעבן.

... 

 לכבוד מרת ... תחי'.

אייער מאן האט מיר געשריבן איבער וואס איר זענט אריבער אין אייער יוגנט 

לצלן, דאס איז גורם אז איר זאלט נישט האבן א לעבן מיט אים און דאס  רחמנא

 .מאכט אייך בעצבות און מרה שחורה'דיג
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וויסן זאלט איר אז פון יעדע פראבלעם קען מען ארויס גיין 'אויב מען וויל'; 

 עס איז נישט דא א פראבלעם וואס עס זאל נישט זיין פאר דעם א וועג ארויס.

אייבערשטן אויף די נס וואס ער האט אייך געמאכט אז איר געלויבט דעם 

גע קינדער; דארפט איר האט געטראפן אזא טייערער מאן און איר האט שוין ליכטי

זיך זייער שטארק פרייען מיט די מתנות וואס דער אייבערשטער האט אייך געגעבן 

 ראכטן פון אייער עתיד.און נאר ט

קאנפעדענס), -זיין זיכער מיט זיך (סעלפ איר דארפט זיך זייער שטארקן און

ינו ווייל די אלע וואס גייען אריבער דאס וואס איר זענט אריבער השם ישמר

קאנפעדענס). דער דורכגאנג צעברעכט -פארלירן זייער זעלבסט זיכערקייט (סעלפ

ן אינעם מענטש א טיפע אינערליכע דיפרעשן און זיי אינגאנצן, עס ברענגט אריי

 צו ווערן שטענדיג אין כעס. עס ברענגט

דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן אזעלכע ליכטיגע עצות, וואס ווער עס 

צות קריכט ארויס פון אלע פראבלעמען. די ערשטע עצה איז שכחה; דער טוט די ע

ֶהם", ביי "ֵאֶצל ָהעֹוָלם ַהִּׁשְכָחה ִהיא ִחָּסרֹון ָּגדֹול ְּבֵעיֵני (שיחות הר"ן, סימן כו):רבי זאגט 

א די וועלט איז שכחה א חסרון, "ֲאָבל ְּבֵעיַני ֵיׁש ְּבַהִּׁשְכָחה ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה, ִּכי ִאם 

ָהְיָתה ִׁשְכָחה, א ָהָיה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ַּבֲעבֹוַדת ה'", אבער איך זאג אז 

קט יעדע זאך איז א מורא'דיגע מעלה, ווייל ווען א מענטש וואלט געדענשכחה 

וואס ער האט געטון וואלט ער נישט געקענט אנגיין ווייטער מיט זיין לעבן, ווייל 

 שטערט אלעס וואס ער האט געטון.עס וואלט אים גע

געדענקט דעם מאמר החכם: "ֶהָעָבר ַאִין, ְוֶהָעִתיד ַעַדִין, ְוַההֹוֶוה ְּכֶהֶרף ַעִין, 

איז דאך נישט ווערד זיך צו זארגן אויף  -ווען ַדֲאָגה ִמַּנִין", וואס איז געווען איז גע

צו בויען א שיינע  וואס איז געווען; דער עיקר דארף מען קוקן אויף פאראויס, זוכן

 לעבן מיט אייער טייערער מאן און ליכטיגע קינדער.

געוואוינט אייך צו זיך אויס צו רעדן צום אייבערשטן; פארציילט אים אלעס 

איר זאלט נישט דערציילן פאר קיינעם אייער עבר נאר  וואס איר זענט אריבער.

ן פון אייך. אזוי ווי פארן אייבערשטן אליינס, דאס וועט מאכן עס זאל ארויס גיי

ווען א מענטש זינדיגט ווערן די  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ד)דער הייליגער רבי זאגט 
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"ַוְּתִהי (יחזקאל לב, כז): ס שטייט עבירות אריין געקריצט אין זיינע ביינער, אזוי ווי ע

(תהילים לד, יט ֲעוֹנָֹתם ַעל ַעְצמֹוָתם" און דאס הרג'עט דעם מענטש, אזוי ווי עס שטי

", די עבירות פונעם מענטש טוען אים הרג'נען; אבער ווען מֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעהְּת " כב):

ייבערשטן, ער פארציילט פארן אייבערשטן יעדע א מענטש איז זיך מתוודה פארן א

שטן ער זאל רחמנות האבן אויף זאך וואס ער האט געטון און בעט דעם אייבער

ינער. דעריבער, אז איר וועט אים, דאן גייען ארויס אלע עבירות פון זיינע בי

דערציילן פארן אייבערשטן אלע אייערע אלטע מעשים וועט דאס צושטייטליך 

פון אייך ביז איר וועט עס אינגאנצן פארגעסן, וואס דאס איז א סימן אז  ארויסגיין

לעמען, ווייל איר זענט נישט שולדיג, דער אייבערשטער איז אייך מוחל אויף א

 באצווינגען וכו'.מען האט אייך דאך 

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

... 

~~~~~~~~~~ 

ענדערש עפן דיינע ליפן ? ון זיך בייסן די ליפן א גאנצן טאגטו האבן פוואס וועס

 .בעט אים ער זאל דיר העלפן ,צום אייבערשטן

 שנת תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת ויגש, ד' טבת,  -רת ה' יתברך בעז

 .... נרו יאיר לכבוד

, "ֶהָעָבר ַאִין" דעם מאמר החכם: געדענק ;דאס וואס דו האסט בלבולים וכו'

וואס גייט זיין איז דאך נאך און ן איז שוין געווען, "ְוֶהָעִתיד ַעַדִין", וואס איז געווע

ר ווי איין רגע, "ַדֲאָגה און די הוה איז דאך נישט מע ",נישט דא "ְוַההֹוֶוה ְּכֶהֶרף ַעִין

 .ִמַּנִין",איז דאך נישט שייך צו דאגה'נען

ן זאל זיך כסדר באנייען און רבי האט אונז בפירוש געזאגט מעהייליגער דער 

וואס וועט דיר העלפן דאגה'נען? וואס ; )(שיחות הר"ן סימן כורגעסן פונעם עבר פא

ענדערש עפן דיינע ליפן צום ? טאגוועסטו האבן פון זיך בייסן די ליפן א גאנצן 

 .בעט אים ער זאל דיר העלפן ,אייבערשטן
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ון אונזער סקול 'בית איך האב יעצט געהאט א מיטינג מיט די טיטשערס פ

נט זיך ועס איז ממש נישט צום גלייבן אז עס געפ ,וואס זאל איך דיר זאגן ;פיגא'

מיט און מען טוט אלעס ה, ך מיט די ריינע אמונעמען איז מחנך מיידל אוא סקול וו

זי זאגט עפעס פאר א קינד מאכט  זייעדע טיטשער פאר  .אזא איבערגעגעבנקייט

ן אהיים עגיי די מיידלעךיא זאגן און ווי אזוי צו זאגן, און ווען זי זאל  יהתבודדות צ

יעדע מיידל ווי אזוי זיי קענען מער איבער א חשבון הנפש זיך די טיטשערס מאכן 

 .אשרינו מה טוב חלקינו ;קינד אסד אויפבויען

דער מנהל  רו יאירנ...  ; האברך היקרשר כח פארן העלפן די מוסדיא גרויסן י

 .געהאלפןארויסדו האסט אים  מיר איבערגעגעבן אז המוסד האט

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 "ווילן" טאר מען קיינמאל נישט אפלאזן!די 

 יום ה' פרשת ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן - רת ה' יתברךבעז

 .נרו יאיר ... ... לכבוד

 יבאשעפער וואס פירט ד ןמיר האבן א גרויס ;זיי נישט אזוי געפאלן ביי דיר

ער וועט דיר אז גלייב אינעם אייבערשטן  .כקייטינקטלופמורא'דיגע וועלט מיט א 

 כטיג ווערן.יעס וועט דיר לאון העלפן, 

 אז דו קענסט אריין כאפן א מקוה טאג;דן יע גיי אין שול דאווענען מיט מנין

ווער עס וועט גיין אין מקוה אז "נתן האט מבטיח געווען  ביר ,איז דאך א מחי' -

ביים דערפאר אז דו וועסט זיין שטארק אין מקוה וועסטו  ";וועט האבן א תקוה

י אויף דביי אנשי שלומינו איז דא א ליד  .איד רסוף זוכה זיין צו זיין אן ערליכע

ת? ער לויפט אין "וואס טוט א איד אין גלות? וואס טוט א איד אין גלוטער: ווער

 "., דאווענעןמקוה און לויפט און שול דאווענען
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מען שטופט  יאפילו דו זעסט וו ;"דיין ווילן" :איין זאך זאלסטו אנהאלטן

 האפן און ,זאלסטו נאך אלץ וועלן איינמאל און נאכאמאל דיר אוועק פון אויבן

 .ן צו זיין א אידעבענק

דאס  ;"'זיך דערהאלטן'מה שקורין העיקר " :רבי האט געזאגטהייליגער דער 

ער זאגט ארויס זיינע און אז ער האלט אן זיין ווילן  -שיינקייט פון א איד  יאיז ד

איך וויל  ,באשעפער ר"הייליגע :מיר שרייען צוזאמעןאל .רצונות צום אייבערשטן

לערנען דאווענען, איך וויל אין שול יעדן טאג  וויל גיין יד, איךליכער אזיין אן ער

איך וויל האבן  ,באשעפער רהייליגע .מדרשאון גמרא  ,משנה ,יעדן טאג מקרא

אזוי זאלסטו שרייען און נאכמאל שרייען ביז דער  ;א ריינע מויל"און ריינע אויגן 

 אייבערשטער וועט דיר העלפן.

חיות, גאנצע איז מיין וואס דעם דף גמרא  נעןלערפארשוין באלד איך גיי 

"א  :נדערטער מאל אין ספר הקדוש 'אשר בנחל'ורא"ש שרייבט האזוי ווי מוה

נעם דו אויך א גמרא און זאג די ווערטער ; ט גמרא איז דער חיות פונעם טאג"בלא

 .פון די גמרא

 ועגן.דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע ו

... 

~~~~~~~~~~ 

 ."א "שבת התוועדות" מיט א "סיום הש"ס

 יום ה' ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

די געבן פאר צושטייער פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן גרויסן דאנק א 

ז אין זכות זאל דיר העלפן א ; דער אייבערשטעררענט פון דעם חודש ... דאללער

 זאלסטו האבן הצלחה אין אלע ענינים.פון די מצוה פון צדקה 
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איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו האסט ארויסגענומען "קראון פלאזא 

האטעל" פאר קומענדיגן יאר אויף שבת פרשת ויגש ה'תש"פ הבא עלינו לטובה, 

ר אלע תלמידי הישיבה צוזאמען וואו מיר וועלן פראווען א "שבת התוועדות" פא

בחורים און  –מחזק זיין אלע תלמידי היכל הקודש  מיטן "סיום הש"ס", צו

אינגעלייט זיך צו פרייען אז מיר האבן זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן 

 רבי'ן דורך מוהרא"ש וואס איז אונז מחזק צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא.

ן אלע תלמידי הישיבה אז אלע ן אריינצוברענגען איעס גייט מיר אין לעב

לן וויסן אז מען דארף לערנען יעדן טאג לכל הפחות איין בלאט גמרא; ווייל א זא

 מענטש אן תורה איז א טויטער מענטש, אן תורה איז מען א גרויס רחמנות.

היינט אז מיר האבן דעם "סדר דרך הלימוד" פון הייליגן רבי'ן דורך וואס 

ך מעגליך פאר יעדן ר איד קען לערנען אפילו מען פארשטייט נישט, איז דאיעדע

איינעם צו לערנען; נישט קיין חילוק צי מען האט א גוטע קאפ אדער א שוואכע, 

 יונג אדער אלט, ארעם אדער רייך.

איך וויל אז אלע אינגעלייט און בחורים זאלן קומען צו דעם שבת, אזוי וועלן 

לויטן סדר פון חי ה'תש"פ צו לערנען אינאיינעם מסכת ברכות אלע אנהייבן א' וי

 ש"ס כסדרן.

סיי וואס לערנען נאך אין  –זיי מודיע פון דעם שבת פאר אלע תלמידים 

ישיבה, פאר די וואס קומען נאך צו די שיעורים און פאר די וואס זענען שוין ארויס 

ווען מיר האבן געעפנט פון ישיבה; דו ביסט דאך געווען פון די עשרה ראשונים 

 אלע נעמען וכו'. די ישיבה ווייסטו דאך

איך וויל דיר בעטן דו זאלסט פרובירן זען ביי די עירליין אויב זיי געבן צוריק 

געלט פאר אלע פאסאנדזשירן וואס האבן געהאט די דילע"י און האבן טרעוועל 

ס איך קום דיר אינשורענס; אזוי וועל איך קענען שנעלער באצאלן דעם חוב ווא

 פאר די טיקעטס.

יערע ... נרו יאיר אין תפילה והתבודדות; וואס דו דארפסט שטארק דיר טי

זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן, ווייל תפילה איז שטערקער פון אלעס. אזוי ווי 

 הֹוֶׂש ע הּלָ פִ ְּת " (ויקרא רבה י, ה):דער הייליגער רבי האט געזאגט אויפן מאמר חז"ל 
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' אויף אידיש איז ֶמֱחָצהשט איז אז "תפלה העלפט", ווייל 'דער פ" אז ֶמֱחָצה

 טייטש 'העלפט'.

 פון דיין ראש ישיבה וואס האט דיר ליב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .אין הימל איז א מלמד זייער חשוב

 יום ה' ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

די געבן פאר צושטייער פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן ר כח גרויסן יישא 

; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז אין זכות רענט פון דעם חודש ... דאללער

 פון די מצוה פון צדקה זאלסטו האבן הצלחה אין אלע ענינים.

ט, איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט זיך שטארקן מיט דיין הייליגע ארבע

 די תינוקות של בית רבן. –מלמד פאר די ריינע שעפעלעך מיטן זיין א 

אין הימל איז א מלמד זייער חשוב, ווייל ער לערנט תורה מיט תינוקות של 

בית רבן וואס זייער תורה ותפלה איז זייער חשוב, אזוי ווייט אז אפילו משיח קומט 

טאר  ן דעם בית המקדשאן און מען דארף האבן מענטשן זאלן העלפן אויפבויע

אזוי  –די קינדער דארפן בלייבן לערנען מען נישט מבטל זיין חדר פאר דעם, נאר 

"עֹוְסִקין ַּבִּבְנָין ֵמֲעלֹות  (פרק א' מהלכות בית הבחירה, הלכה יב):פסק'נט דער הייליגער רמב"ם 

ֲאָנִׁשים  -ְבָממֹוָנם ד ְּבַעְצָמן ּוַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ְוַהּכֹל ַחָּיִבין ִלְבנֹות ּוְלָסעֵ 

 ".ְוֵאין ְמַבְּטִלין ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַלִּבְנָיןְוָנִׁשים ְּכִמְקַּדׁש ַהִּמְדָּבר. 

עס פעלט נישט אויס אריין צו לייגן ארבעט און כחות אין ארט"ס ענ"ד 

ין פרייליך; זינג קרעפט"ס, דער עיקר זאלסטו אריין כחות אז די קינדער זאלן זי

מיט זיי ניגונים פון אמונה, טאנץ מיט זיי יעדן טאג און לערן זיי אויס ווי אזוי מען 

זענען זיי זייער  –וי קליין זיי זענען ו –רעדט צום אייבערשטן. די קליינע קינדער 
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ריין און תמימות'דיג און יעדעס ווארט וואס דער מלמד רעדט צו זיי גייט אריין 

 אין זיי.

נאכאמאל, עס פעלט נישט אויס זיך צו צערייסן און אהיים שיקן א גרויסע 

צאל צעטלעך וכו', דער עיקר זאלסטו אנפילן די קינדער מיט יראת שמים און 

 נה טהורה.אמו

... 

~~~~~~~~~~ 

 שמחה איז א רפואה פאר אלע מחלות וחלאים רעים

 ט קטןיום ה' ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפר -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

איך בעט אייך זייער איר זאלט זיך מחזק זיין און זיך נישט לאזן צעברעכן 

און זען אז נאך א שטוב זאל פונעם יצר הרע וואס וויל נאר צעברעכן נאך א איד 

 צעפאלן.

(ליקוטי מוהר"ן, פאלגט דעם הייליגן רבי'ן וואס האט אונז געהייסן זיין פרייליך 

, און אונז געלערנט אז שמחה איז א רפואה פאר אלע מחלות וחלאים כד)חלק ב', סימן 

 רעים, און אפילו די דאקטורים זענען מודה צו דעם.

רבינ'ס ווערטער אז אייער ישועה ליגט אין אייערע הענט; קומט אויס פונעם 

אז איר וועט אוועקלייגן אלע אייערע חכמות וכו' און איר וועט פאלגן דעם רבי'ן 

 יין פרייליך וועט איר האבן א גאנצע רפואה און א גאנצע ישועה.צו ז

דערפאר בעט איך אייך מרת ... תחי': שטארקט זיך מיט אלע כחות צו זיין 

 רייליך; מאכט זיך פרייליך, און אז מען מאכט זיך פרייליך ווערט מען פרייליך.פ

אנצט מיט הויך אזוי ווי ביי א חתונה און ט –צינדט אן אין שטוב מוזיק 

 אייערע ליכטיגע קינדער וואס דער אייבערשטער האט אייך געגעבן.
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פן; הערט קוקט אויף די גוטס וואס איר האט און הערט זיך אויף אראפצוקלא

זיך אויף צו באשולדיגן, פונקט אזוי ווי מען טאר נישט פיינט האבן א צווייטן, 

 אזוי טאר מען זיך אליינס אויך נישט פיינט האבן.

די רענט פון פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן געבן פאר יישר כח גרויסן א 

 .דעם חודש ... דאללער

 ימה.דער אייבערשטער זאל אייך שיקן א רפואה של

... 

~~~~~~~~~~ 

 .דרך ארץ אויפ'ן באס

 יום ה' ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

די רענט פון פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן געבן פאר יישר כח א גרויסן 

דעם זכות זאלסטו ; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אין דעם חודש ... דאללער

 האבן הצלחה אין אלע ענינים.

א גריס פון דיין טאטע'ן שליט"א; איך האב נעכטן גערעדט מיט אים, איך 

ג דיר כסדר אז איך זארג זיך גארנישט וועגן א שידוך האב אים געזאגט וואס איך זא

 פאר דיר ווייל איך בין זיכער אז דו וועסט טרעפן א גוטע שידוך בקרוב.

טיטשער האט מיר געזאגט אז אמאל זענען דא קינדער אויפן באס די באס 

וואס זענען חוצפה'דיג צו איר; נעכטן האט א קליין קינד פון דריי יאר איר 

א באקס אין פנים. בעט איך דיר זייער דו זאלסט זען עס זאל זיין "דרך דערלאנגט 

 ארץ" אויפן באס.

אכטונג געבן עס זאל נישט אלעס ווענדט זיך אין "דיר"; אויב דו וועסט 

הערשן קיין "חוצפה" אויפן באס, וועט איר זיין גרינגער די ארבעט. די ארבעט 
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דער צום טיר וכו', אבער עס איז נישט פון די באס טיטשער איז צו ברענגען די קינ

 איר אויפגאבע זיך צו קריגן מיט די קינדער, בפרט מיט די אינגלעך וד"ל.

 פארן מיר העלפן מיט אזא געטריישאפט. איך דאנק דיר נאכאמאל

איך בין זיך מחי' צו הערן יעדן ערב ראש חודש פון דיר אז דו האסט 

ו ערב ראש חודש טובת האסטו מיר נאכאמאל געענדיגט ששה סדרי משנה; יעצט

דערציילט אז דו האסט מסיים געווען די פיר און אכציגסטע מאל ששה סדרי משנה 

ערט מען אזאנס, אז א בחור זאל האבן מסיים געווען ששה וואו אין די וועלט ה –

 סדרי משנה פיר און אכציג מאל?!

 אחי, חזק ואמץ!

... 

~~~~~~~~~~ 

 .איר מאמע און געשוויסטערלאז דיין ווייב רעדן צו 

 יום ה' ויגש, ה' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

די רענט פון דעם חודש פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן געבן פאר דאנק א 

; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אין דעם זכות זאלסטו האבן ... דאללער

 ן אלע ענינים.הצלחה אי

איך האף אז דו און דיין ווייב האבן הנאה געהאט פונעם שמועס וואס מיר 

 האבן גערעדט.

זאל דיר נישט באדערן אז דיין ווייב רעדט צו אירע דיר בעט איך זייער אז עס 

געשוויסטער און צו איר מאמע; קודם כל איז נישט אויסגעהאלטן אז א מאן זאל 

רעדן מיט איר מאמע און געשוויסטער. צווייטנס, דאס איז  נישט צולאזן זיין ווייב

בעל הבית נישט קיין שכל'דיגע זאך, ווייל נישט דאס מאכט אז דער מאן זאל זיין 

אין שטוב, אז ער טיילט איין וכו'. בפרט אז דיין ווייב איז דיר אזוי געטריי און זי 
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זי גייט צו איר מאמע האט דיר אזוי ליב; עס באדערט איר אז דיר באדערט ווען 

 און געשוויסטער.

אויך בעט איך דיר דו זאלסט נישט זיין א קמצן אויף איר חשבון; אמת, מען 

געבן געלט וכו', אבער אז זי דארף א קלייד פאר די חתונה וכו' טאר נישט אויס

קענסטו איר נישט זאגן זי זאל אנטון א קלייד וואס דו האסט געשאפט אויב זי 

ישט גוט אין דעם; עס איז נישט געפערליך צו קויפן א קלייד פאר שפירט זיך נ

 הונדערט און פופציג דאללער אז דיין ווייב זאל זיין צופרידן.

און ווען דו גיבסט איר דאס געלט זאלסטו איר דאס געבן מיט הארץ, נישט 

ווי מען ווארפט א ביינדל פאר א הונט, זאגנדיג: "שוין, דא האסטו געלט! דאס 

עט דיר פרייליך מאכן?!" זיי נישט נאריש ווען דו האסט באקומען אזא מתנה וו

 פונעם אייבערשטן.

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט: "אינעם איך וועל דיר נאך שרייבן מער; 

ענין פון שלום בית וואלט איך געדארפט שרייבן אכט מאל מער ווי דעם גאנצן 

 ליקוטי הלכות".

... 

~~~~~~~~~~ 

 ענטש קען פלוצלינג אויפגעראכטן ווערן און ארויסגיין פון אלע צרות!א מ

 נת תשע"ט לפרט קטןש, ערב שבת קודש פרשת ויגש, ו' טבת -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

וואלסט געהאט דו  ;ביסט נישט געווען נעכטן ביים שיעוראז דו א שאד 

 .חיזוק אויף וואס דו גייסט אריבערל יאזויפ

זייער איז אריבער וועלכער פון יוסף הצדיק ביים שיעור מיר האבן גערעדט 

גע'רודפ'ט, מען האט אים אוועק דער האבן אים ידי בר ;םירויסאון צרות אסאך 

גט אין א גרוב געשלעפט פון זיין טאטע יעקב אבינו, מען האט אים אריין געליי
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וואו מען האט אים צרים ן, מען האט אים געטראגן קיין מסימיט שלענג און עגד

קענט האבן טענות אויפן אייבערשטן וואלט ער דאך גע -פארקויפט פאר א קנעכט 

האט זיך יוסף הצדיק דערהאלטן און ער איז אלעם מיט דעם  ,לאזןאון אלעס אפ

 .גאנצע וועלט געווארן קעניג אין מצרים און געשפייזט די

לעס איז דערנאך, אלעס איז זעט מען פון דעם אז אפילו עס זעט אויס ווי א

צלינג ופירט זיך ווי א קנעכט קען מען פלמען שאון פינסטער, מען פארלירט אלעס 

 .מלך און העלפן די גאנצע וועלטמען קען ווערן  ,ווערןן אויפגעראכט

 ;רעדן אויפן אייבערשטןצוזאלסט זיך אפלערנען פון די פרשה זיך נישט אפ

וואס האט  .יף די חסדים וואס ער טוט מיט דיראון דעם אייבערשטן עהייב אן דאנק

ער וואלט בשעת  ,ןגעזינגען און געטאנצער האט  ?יוסף הצדיק געטון אין תפיסה

אבער  ,וואס דו גייסט אריבעראויף ווען געקענט מער וויינען און בלאזן ווי דיר 

ך געדאנקט און געלויבט דעם אייבערשטן, ער האט פריילי ?וואס האט ער געטון

דארפסט דו אז איז דאך זיכער  .אפילו די אראבער -אין תפיסה  מעןגעמאכט אלע

ווייל נאך אלעם זיצסטו פארט  וייב און קינדעריליך מאכן דיין ון און פריטאנצ

אין תפיסה, און אפילו עס דאכט זיך דיר אז דיין שטוב איז א תפיסה זאלסטו נישט 

 .נאך מאכן יוסף הצדיק

 םֵּׁש ַה  דֹובּכְ  ֵעקֹוצ ָבִריםְּד ַה  לּכָ ִמ " (שיחות הר"ן, סימן נב):זאגט רבי הייליגער דער 

יעצט  ;ז דער אייבערשטער פירט דער וועלטארויס אפון די נייעס שרייט ", ַר ּבָ ִיְת 

מען וויל איינפירן א נייע געזעץ מען זאל געבן א אז זט זיך איבער די גאס דדריי

לעבן צו אלן נאכאמאל קענען פראבירן זיי זאז וועג פאר אלע וואס זיצן אין תפיסה 

, ניינדאסחיזוק צו ווייזן אז מען קען נאכאמאל אנהייבן פוא  דאס איז ;ערליך

 .זאלסטו זיך יעצט באנייען פון פרישדערפאר 

איך פאר מיט די בחורים  ,איך וועל נישט זיין דעם שבת אין ווילאמסבורג

ן מיר ענדיגן דעם בנין אין פאויף א שבת הכרת הטוב פאר אלע בחורים וואס העל

ארבעט אין ווי פלייסיג מען זאלסט זען דו בילדער מיט איך שיק דיר דא  .אומאן

ארבעט אלעם מיט דעם  - ואס איז געפאלן א גרויסע שנייאפילו די וואך ו ;אומאן

 .מען פלייסיג
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בנין פון אינדרויסן און  רדערטיג אפשוין זיין ביז א חודש וועט אז איך האף 

 .פון אינעווייניגדי ארבעט אנהייבן ען וועט שוין קענען מ

 ת.שב ןא פרייליכ

... 

~~~~~~~~~~ 

 .גרויסקייט פון מחנך זיין מיידלעך מיט אמונה ויראת שמיםדי 

 ערב שבת קודש פרשת ויגש, ו' טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.... מרת 

ת בריוון וואו זיי שרייבן אזוי שיין איך האב ערהאלטן פון אייערע תלמידו

שרייבט דאס אראפ אויף איר אראפ אלעס וואס זיי לערנען ביי אייך, יעדע מיידל 

 אופן, ווייל ביי יעדן איינעם גייט דאס אריין לויט איר אייגנארטיגע פארשטאנד.

איר קענט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס עס איז אייער זכות; דאס איז א 

אויפבויען אידישע קינדער מיט אמונה  -נישט יעדער איז זוכה דערצו  זכות וואס

זאלן וויסן דאס גרויסקייט פון זיין א אידיש קינד, זיי זאלן און יראת שמים; זיי 

זיין שטאלץ מיט אידישקייט, מיט זייער אנטון און מיט זייער אויפפירונג. זיי זאלן 

(במדבר ם זאגן חכמינו זכרונו לברכה זאגן וויסן די שכר פון זיין איידל וואס אויף דע

ְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי "ֶאְׁש  (תהילים קכח, ג):אויפן פסוק  רבה ח, ט):

ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ", דיין ווייב וועט זוכה זיין צו האבן קינדער אזוי ווי א 

בזכות וואס זי פירט זיך בצניעות, "ִּבְזָמן  -ל מיט טרויבן וויינשטאק וואס איז פו

ת ְיהּוִדית ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, זֹוָכה ֶׁשיֹוְצִאין ִמֶּמָּנה ָּבִנים ַּבֲעֵלי ֶׁשִהיא נֹוֶהֶגת ְּבַעְצָמּה ַּד 

ִמְקָרא, ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, ַּבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים", זי וועט האבן קינדער וואס וועלן 

און טון ַמֲעִׂשים טֹוִבים, "ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב: ָּבֶני ִּכְׁשִתיֵלי  לערנען ִמְקָרא, ִמְׁשָנה

 ם.ֵזיִתים", עיין ש

אין די פריערדיגע דורות איז נישט געווען קיין מיידל שולע, נאר יעדע מיידל 

האט זיך געפירט ווי אזוי זי האט געזען ביי אירע עלטערן אין שטוב, און איר מאמע 
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ר אהבת השם און יראת השם וכו' וכו', ביז עס זענען האט אריין געלייגט אין אי

יגן עלינו און געזען אז מען מוז האבן א געקומען די פריערדיגע צדיקים זכותם 

פלאץ פאר מיידלעך זיי צו מחנך זיין מיט יראת שמים, האבן זיי מתקן געווען א 

מיידלעך דארפן מער  . ווייל(עיין בספר ויואל משה מאמר לשון הקודש, אות מ)"מיידל שולע" 

אויפן פסוק  א, י):(תנחומא נששמירה ווי אינגלעך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר", "ְיָבֶרְכ ְּבָבִנים", דער אייבערשטער וועט דיר  (במדבר ו, כד):

ינע מיידלעך; זעט בענטשן מיט קינדער, "ְוִיְׁשְמֶרך ְּבָבנֹות", און דיר אפהיטן מיט די

 מען אז מיידלעך דארפן האבן מער שמירה ווי זון.

תפילה, זיי זאלן זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום  ברענגט אריין אין זיי

אייבערשטן; דערציילט זיי מעשיות פון תפילה, ווי דער אייבערשטער העלפט ווען 

 מען בעט אים.

ה מיט אלע אייערע דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלח

 תלמידות.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .איינער מיטן אנדערןדער יסוד אין שלום בית איז צו זיין אפן 

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ערב שבת קודש פרשת ויגש, ו' טבת -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ת איז צו זיין אפן איינער וויסן זאלט איר אז דער יסוד היסודות אין שלום בי

יך עסן פון מיטן אנדערן; אויב עפעס באדערט דארף מען דאס אויסרעדן, ז

 אינעווייניג איז נישט קיין עסק.

מען האט אמאל דערציילט פאר רבי נתן אז עס איז דא אין שטאט א איד א 

גרויסער צדיק, ממש די גאנצע שטאט רעש'ט זיך מיט אים, און איינע פון זיינע 
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ער שווייגט. ער רעדט נישט, מען  -גות איז אז ער איז א "שותק" יגרויסע מדר

פון אים קיין ווארט; האט ר' נתן געזאגט: "דער רבי האט אונז  הערט נישט

געלערנט אז מען דארף נישט שווייגן, מען זאל יא רעדן, נאר מען דארף וויסן ווי 

וויל האבן שלום בית דארף מען  אזוי צו רעדן"; דאס זעלבע זאג איך אייך, אז מען

 רעדן, מען דארף נאר וויסן ווי אזוי צו רעדן.

א טייערע מאן, ער איז אייך אזוי געטריי און איז מיר זייער געטריי,  איר האט

אז עס טוט אייך עפעס וויי פון אים טארט איר זיך נישט ארום דרייען מיט די 

ייל דאס קען חרוב מאכן די גאנצע ווייטאג און עס האלטן ביי אייך אין הארץ, וו

 ליבשאפט צווישן אייך.

אייך שרייבן עטליכע טיפס ווי אזוי מען קען איר האט מיר געבעטן איך זאל 

פועל'ן ביי זיך יא צו רעדן ווען מען שפירט אז עס רעדט זיך נישט; מען דארף 

וייל אסאך אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיין אפן איינער מיטן צווייטן ו

 מאל טוט מען אסאך מער וויי ווען מען רעדט נישט.

ל; למשל עס באדערט פאר די פרוי אז די מאן איך וועל אייך געבן א מש

מאכט ווערטלעך אויף איר חשבון, אבער אסאך מאל כאפט ער ניטאמאל אז דאס 

ווי  באדערט פאר זיין ווייב, ווייל ער קומט פון א משפחה וואס דאס איז דער וועג

אזוי מען רעדט, מען ווערטלט זיך איינער אויפן צווייטן ברבים אין פארנט פון 

דערע משפחה מיטגלידער, און ער כאפט נישט אז מען רעדט נישט אזוי צו א אנ

ווייב, ער ווייסט ניטאמאל אז דאס טוט איר וויי. אין אזא פאל דארף די פרוי שיין 

ר זיך מאכן כאילו זי איז דער פראבלעם רעדן מיט אים, נישט אים פארהאלטן, נא

ער וויסן זיך אכטונג צו געבן און און אים זאגן: "איך בין צו האקל"; אזוי וועט 

 ארבעטן אויף זיך.

איך האף אז איר וועט ארויס נעמען פון דעם בריוו שכל און חכמה ווי אזוי 

 צו רעדן און וואס צו רעדן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .כן א נחת רוח פארן אייבערשטןווי אזוי קען איך מא

 טבת, שנת תשע"ט לפרט קטןערב שבת קודש פרשת ויגש, ו'  - בעזרת ה' יתברך

 .... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זאלסט שטענדיג טראכטן: 'וואס קען איך טון צו מאכן א נחת רוח פארן 

 אייבערשטן'.

אל געזאגט די סיבה פארוואס דער בעל שם טוב דער הייליגער רבי האט אמ

זכותו יגן עלינו האט אזוי ליב געהאט זיין טאכטער אדל (דעם רבינ'ס באבע) און 

ווייל די הייליגע צדיקת איז שטענדיג ארום געגאנגען  –איר שטענדיג אויסגערימט 

א אס קען איך טון צו מאכן מיט א בענקעניש צום אייבערשטן און געטראכט: 'וו

 נחת רוח פארן אייבערשטן?'

שטארק זיך צו גיין אנגעטון צניעות'דיג; צניעות איז די שענסטע זאך פאר א 

אידישע פרוי. דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט דערציילט אז ווען 

נבול, האט ער איז געווען אויפן וועג קיין ארץ ישראל איז ער געווען אין איסטא

אינגעלייט וואס האבן אזעלכע הייליגע נשמות ממש ווי די  ער דארט געזען

הייליגע תנאים, ווייל די פרויען דארט זענען געווען זייער צניעות'דיג, דערפאר 

 האבן זיי זוכה געווען צו קינדער מיט אזעלכע הייליגע נשמות.

מעשר געלט דו  בנוגע דיין מעשר געלט; איך ווייס נישט פון וואספארא

ייל א מיידל האט נישט קיין געלט. ווען א מיידל גייט ארבעטן און רעדסט, וו

פארדינט געלט איז דאס נישט איר געלט, דיין געלט באלאנגט פאר דיין טאטע, 

 ער וועט דאס מעשר'ן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 מ'קען נאר העלפן איינעם וואס לאזט זיך העלפן

 , שנת תשע"ט לפרט קטןדש פרשת ויגש, ו' טבתערב שבת קו -רת ה' יתברך בעז

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן וואס דו שרייבסט, אבער וויסן זאלסטו אז 

וואס וויל זיך לאזן העלפן; זאל א מענטש האבן דער  םמען קען נאר העלפן איינע

קען ער פון יעדע פראבלעם ארויס  -ך העלפן אויב וויל ער זי -גרעסטער פראבלעם 

גיין. אבער אז מען וויל זיך נישט העלפן, למשל אז מאן און ווייב קומען זיך נישט 

כו' אבי קיינער אויס און זיי ווילן ענדערש באהאלטן זייער פראבלעם און ליידן ו

ל זיין זאל זיי נישט העלפן און איינטיילן וכו' קען מען גארנישט טון נאר מתפל

 צום אייבערשטן ער זאל אריין לייגן אין זיי א הייליגקייט.

"ִעַּקר ִׁשָּגעֹון ֶׁשל ָּכל ַהְמֻׁשָּגִעים הּוא  (שיחות הר"ן, סימן סז):דער הייליגער רבי זאגט 

ָיה ׁשֹוֵמַע ִאם ָה  -ֵאינֹו ְמַצֵּית ְוׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל, ִּכי ַהְמֻׁשָּגע  ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא

ְוַצָּית ְלִדְבֵרי ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל, ְּבַוַּדאי א ָהָיה ְמֻׁשָּגע ְּכָלל", פארוואס ווערט 

ן אמת'ן צדיק, ווייל א מענטש משוגע? ווייל ער פאלגט נישט אן אמת'ן חכם און א

 ע.ווען דער מענטש וואלט געפאלגט א חכם וואלט ער געווארן אויס משוג

מיט וועם ער שמועסט זיך דורך  -א מורה דרך  -א מענטש מוז האבן א רבי 

זיין לעבן (בפרט ווען מען איז נאך יונג), ווייל א מענטש אליינס איז אין א סכנה. 

ֶׁשָּכל  ,"ְלעֹוָלם ָידּור ָאָדם ִּבְמקֹום ַרּבֹו (ברכות ח.):זאגן אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

ִעי ֶּבן ֵּגָרא ַקָּים, א ָנָׂשא ְׁשמֹה ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה", א מענטש זאל וואוינען ְזַמן ֶׁשִּׁשְמ 

נעבן זיין רבי וועט ער זיין אן ערליכער איד, אזוי ווי מען זעט ביי שלמה המלך; 

 ויל זיך נישט העלפן איז נישט דא וואס צו טון.אבער אויב מען ו

און פאלגן וואס די תורה זאגט, זיי  בעט פאר זיי אז זיי זאלן האבן שלום בית

פאון אין שטוב ווייל אזוי ווי זיי פירן זיך -זאלן נישט אריין ברענגען קיין סמארט

 השם ישמרינו. -יעצט זעט אויס ווי עס וועט זיך נישט האלטן 

... 
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 .א מענטש זאל בעטן דעם אייבערשטן אים דן צו זיין לכף זכות

 שנת תשע"ט לפרט קטן, וצאי שבת קודש פרשת ויגש, ז' טבתמ -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר.  לכבוד

מהר"א מבעלזא זכותו יגן ב הקדוש הרא גוטע וואך און א געזונטע וואך! 

"א גוטע  פלעגט ער צוריק זאגן: "א גוטע וואך"מען פלעגט אים זאגן  וועןעלינו, 

 .וואך איז א בלאט גמרא"

ט גמרא, עס איז אזוי שיין ווען מען לערנט גמרא לערן דעם היינטיגן בלא

 אּוַהה" (חולין יח.):מיט די הקדמות פון רבי'ן; מיר האבן היינט געהאט אין די גמרא 

", עס איז געווען א שוחט וואס האט ִחיְנָנא רּבַ  ָרָבאְּד  ּהיֵּמ ַק  ֹוינּכִ ָסר ַס  ָלאְּד  ָחאּבָ ַט 

געלייגט אין חרם, אזוי ווי  נישט געוויזן דעם מעסער פאר רבא, האט אים רבא אין

די הלכה איז אז אויב דער שוחט איז מזלזל אינעם רב, ער ווייזט אים נישט דעם 

ר זענען אנגעקומען מעסער פארן שחט'ן דארף מען אים לייגן אין חרם. שפעטע

", ּהֵתיּלְ ִמ ּבְ  הּבָ ַר  ּוינּיְ ִליעַ צו רבא מר זוטרא און רב אשי, האט רבא זיי געבעטן: "

ענען זוכן א היתר פאר דעם שוחט מען זאל אים לאזן צוריק ווייטער אויב זיי ק

", ווייל ער האט קליינע קינדער אין שטוב און ער דארף ַטְפֵלי ּהיּבֵ  ּוָתלְּד שחט'ן, "

 מפרנס זיין.זיי 

ווען א ברסלב'ער חסיד לערנט די גמרא מאכט ער גלייך פון דעם א תפילה 

ונו של עולם, אמת טאקע איך האב צום הייליגן באשעפער און בעט אים: "רב

געטון נארישקייטן וואס צוליב דעם קומט מיר אזעלכע עונשים אז מען שטופט 

אזוי שטארק מיט פרנסה, אבער  מיר אוועק פון אלע גוטע זאכן און איך מוטשע זיך

', אפשר קען מען אפיר זוכן אויף מיר עפעס זכותים, ּהֵתיּלְ ִמ ּבְ  הּבָ ַר  ּוינּיְ ִליעַ דאך: '

', ווייל איך האב דאך א ווייב מיט קינדער און איך דארף אהיים ַטְפֵלי ּהיּבֵ  ּולָת ְּד '

 ברענגען פרנסה".
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ס סדר דרך הלימוד וואס זאל איך דיר זאגן, אז מען לערנט גמרא אויפן רבינ'

איז דאך ממש א מחי'! מען זוכט אלץ אין די גמרא ווי קען מען ארויס נעמען  -

 ייען און זיך פרייליך מאכן.חיזוק און שמחה זיך צו באנ

(שלחן ערוך דער מחבר פסק'נט וואש זיך אויף א כזית פאר מלוה מלכה אזוי ווי 

ְלָחנֹו ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְּכֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ַהַׁשָּבת, "ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר ָאָדם ֻׁש  אורח חיים, סימן ש):

גולה צו האבן שטארקע אויך איז דאס א גרויסע ס ;ֶאָּלא ִלְכַזִית" ּו ֵאינֹו ָצִריֲאִפּל

אמונה און געזינטע נערוון. וואש זיך מיט דיין ווייב פאר א מלוה מלכה; מוהרא"ש 

 זאל האבן גרינגערהייט די קינדער.מען  -זאגט עס איז א סגולה פאר א גרינגע לידה 

 א גוטע וואך!

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~

 ט דאך די שענסטע בחור'ישע יארן?פארוואס חתונה האבן יונג? מ'פארליר

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

האבן ווי יונגער. איך האב לעצטנס געהערט א שיעור פון אייך אז ס'איז גוט א בחור זאל חתונה 

איך האב מיר זייער געוואונדערט אויף דעם, ווייל איך האב אלץ געהערט פון מיינע מגידי שיעור אז די 

ן זענען די שענסטע יארן אין לעבן, דאס איז דער יסוד פון לעבן, וואס מ'קען אויפטון בחור'ישע יאר

אגט איר אז ס'איז יא בעסער חתונה אלס בחור קען מען קיינמאל נישט אויפטון שפעטער. פארוואס ז

 צו האבן ווי פריער, מ'וועט דאך פארפאסן די שענסטע בחור'ישע יארן?

ייבט, "שעה אחת בימי הבחרות כשנה שלימה בימי עמידה", נאכדערצו אז דער ישמח משה שר

הערן פון איין שעה אין די בחור'ישע יארן איז ווי א גאנצע יאר אין די עלטערע יארן. איך פלעג דאס 

 מיינע מגידי שיעור יעדע פופצן מינוט... און יעצט הער איך גאר פונקט פארקערט.

באמת פארשטיין, און איך האף איר וועט מיר דאס איך פרעג נישט חס ושלום לקנטר, איך וויל 

 קלאר שטעלן.

 יישר כח, שמעון

 תשובה:

 תשע"ט לפרט קטןיום ג' פרשת ויגש, ג' טבת, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שמעון נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז דאס וואס דער הייליגער ישמח משה זכותו יגן עלינו 

ְּכָׁשָנה ְׁשֵלָמה ִּביֵמי  -"ְוָׁשָעה ַאַחת ִּביֵמי ַהַּבֲחרּות יבט אינעם בריוו פאר זיין זון: שרי

גע יארן איז אזוי ווי א גאנצע יאר אויף דער , איין שעה אין די יונָהֲעִמיָדה ָחׁשּוב"

עלטער, רעדט ער נישט פון די תקופה וואס מיר רופן היינט אן: "די בחור'ישע 

ווייל דער בריוו האט דער האט חתונה ווערט מען אויס בחור,  יארן", און ווען מען
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ישמח משה זי"ע געשריבן פאר זיין זון הרב הקדוש רבי אלעזר ניסן זכר צדיק 

סיי מיט  -נאר "ימי הבחרות" מיינט "די יונגע יארן" לברכה שוין נאך די חתונה! 

צו לערנען  אונז דאסא ווייב און סיי אן א ווייב. דער הייליגער ישמח משה שרייבט 

ווי חשוב די יונגע יארן זענען און מען זאל ריכטיג אויסנוצן די צייט צו דינען דעם 

 אייבערשטן.

"ָהַעְבדּות  (ספר המידות, אות תשובה, סימן עג):דער הייליגער רבי  די זעלבע זאך זאגט

ִמָּׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְלֵעת  ֶׁשָאָדם עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַבֲחרּותֹו ָּכל יֹום, ֶעְרּכֹו ָיָקר

ִזְקָנתֹו", דאס דינען דעם אייבערשטן אין די יונגע יארן איז מער חשוב ווי די עבודה 

 אויף דער עלטער.

פרי פארלירט מען די  "אויב מען האט חתונהדאס וואס דו שרייבסט: 

איז פאר א בחור איז נישט ריכטיג; אין הכי נמי, פון איין זייט  -, שענסטע יארן"

גרינגער צו לערנען און דאווענען ווייל ער האט נאך נישט דעם עול הפרנסה און 

 (יבמות סב:):ער דארף נאך נישט אויפציען קינדער, אבער חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְמָחה, ְּבא ְּבָרָכה, ְּבא טֹוָבה", ווילאנג מען "ָּכל ָאָדם ֶׁש  ֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבא שִֹ

ט נישט חתונה איז מען נישט פרייליך, מען האט נישט קיין ברכה און מען האט הא

(בראשית רבה, נישט קיין גוטס; נאכמער זאגן חכמינו הקדושים אויף א צווייטע פלאץ 

ְמָחה, ְּבא "ָּכל ֶׁשֵאין  פרשה יז, סימן ב): לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבא טֹוָבה, ְּבא ֵעֶזר, ְּבא שִֹ

ָּפָרה, ַאף ְּבא ָׁשלֹום, ַאף ְּבא ַחִּיים, ְוֵאינֹו ָאָדם ָׁשֵלם", פאר מען האט ְּבָרָכה, ְּבא ּכַ 

חתונה האט מען נישט קיין גוטס, מען האט נישט קיין העלפער, מען האט נישט 

כה, מען האט נישט קיין כפרה, עס פעלט קיין שמחה, מען האט נישט קיין בר

ט א גאנצע מענטש. אין זוהר שלום, מען האט נישט קיין לעבן און מען איז ניש

"ָּכל ַמאן ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָּבא, ָּכל ְׁשָבָחא ַאְעּדֹוי ִמֵּניּה,  (ויקרא ה.):הקדוש שטייט 

ד ֶאָּלא ְּדָלאו ִאיהּו ְּכַדאי ְלִאְתָּבְרָכא", ווילאנג א ְוָלאו הּוא ִּבְכָלָלא ְּדָאָדם. ְוא עֹו

האט ער נישט קיין גוטס, ער איז בכלל נישט קיין מענטש האט נישט חתונה 

(פרשת מענטש און ער איז נישט כדאי צו ווערן געבענטשט; נאך זאגט דער זוהר 

ַכר ְונּוְקָּבא, ָלאו ְּכַדאי ְלֵמֱחֵמי רבי יצחק זאגט: "ְבָכל ֲאַתר ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּד  אחרי, נט:):

חתונה געהאט איז נישט ראוי צו מקבל זיין פני ַאֵּפי ְׁשִכיְנָּתא", ווער עס איז נישט 

 השכנה.
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פון דעם קענסטו זען די סיבה פון אלע צער און יסורים וואס גייט אלץ 

עם וואס מען ווייל עס פעלט זיי די אלע גוטע זאכן. דורכד –אריבער אויף בחורים 

פאלט נעבעך אראפ אין עבירות, מען זינדיגט אין די ביטערע עבירה פון פגם 

זענען די תוצאות דערפון אז דער  –הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן  -הברית 

מענטש איז צעבראכן כחרס הנשבר. און דאס איז די סיבה פארוואס עס פאלן 

אלט ווען חתונה געמאכט די נעבעך שטיקער פון אידישע קינדער; ווען מען וו

 קינדער יונג וואלטן אלע געבליבן ערליך און הייליג.

גוט אריין ווען די פריערדיגע צדיקים האבן חתונה געהאט; דער טראכט 

הייליגער ישמח משה זכותו יגן עלינו האט חתונה געהאט ביי די דרייצן יאר, אזוי 

, לת הצדיק, סימן סה)ו(עיין פעבר מצוה אויך דער הייליגער רבי האט חתונה געהאט ביי די 

אזוי זענען זיי אויפגעוואקסן און בעצם האבן אלע צדיקים חתונה געהאט יונג, 

 בקדושה ובטהרה.

מיר געפונען אין די גמרא אז דער הייליגער אמורא רב חסדא האט זיך 

א ֵמַחְבָרִאי, "ַהאי ַּדֲעִדיְפנָ  (קידושין כט:):זיינע חברים  -אויסגערימט פאר די חכמים 

, איז ווייל איך האב ִּדְנִסיְבָנא ְּבִׁשְּתָסר", דאס וואס איך בין מער פון מיינע חברים

ביי די זעכצן יאר (זעכצן יאר מיינט מען וואס מיר רופן פופצן  -חתונה געהאט יונג 

ֵליּה ְלָׂשָטן: יאר, אנפאנג פון די זעכצן יאר), "ְוִאי ְנִסיְבָנא ְּבַאְרֵּביָסר ֲהָוה ֲאִמיָנא 

ר, וואלט איך זיך ִּגיָרא ְּבֵעיֶני", אויב וואלט איך חתונה געהאט ביי די פערצן יא

געקענט רייצן מיטן שטן און איך וואלט נישט מורא געהאט פון אים, ער וואלט 

מיר נישט געקענט מכשיל זיין מיט עבירות און איך וואלט ווען געווען מער 

 אפגעהיטן.

פונעם בריוו פונעם הייליגן ישמח משה, ווייסטו מן הסתם אויך  אז דו רעדסט

אט דורכאויס זיין גאנץ לעבן געהאפט געווארט אויף אז דער ישמח משה זי"ע ה

משיח און נישט מסיח דעת געווען פון ביאת המשיח. ער האט שטענדיג געהאלטן 

וועט פלוצלינג מיט זיך די בגדי שבת נעבן זיך אפילו ביים שלאפן, אז אויב משיח 

רבי  קומען זאל ער אים גלייך קענען מקבל פנים זיין. דער הייליגער סאטמארער

 (עיין בדברי יואל פרשת חיי שרה עמוד תעד; פרשת תזריע עמוד שיט)זכותו יגן עלינו האט נאכגעזאגט 

וואס ער האט געהערט אלץ אינגערמאן ווען ער האט נאך געוואוינט אין שטאט 

זכרונו לברכה וואס האט [פילפישער] ן אלטן איד ר' אברהם לעווי סאטמאר פון א
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הושענא רבה ווען ער האט ייליגן ישמח משה איינמאל אליינס געהערט פונעם ה

ווי ער האט געוויינט צום  געהאלטן ביים שטיקל "הושענא למענך אלקינו"

ען פאר קומ, איך בעט נישט משיח זאל כל עולמים ן"רבו אייבערשטן און געזאגט:

אפילו איך וועל נישט זוכה זיין צו זען דאס גוטס און  ,מיר און פאר מיין הנאה

וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען און איך וועל נישט האבן קיין חלק פון דעם 

 איז מיר אויך גוט, איך וויל נאר עס זאל זיין 'ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא'".

געווען דער גרויסער צדיק דער ישמח משה זכותו יגן עלינו, ער האט דאס איז 

עהאפט יעדע רגע אז משיח זאל שוין קומען. איז נאר געוואלט און געבענקט און ג

(ספר ישמח משה, פרשת כי  די "בחור'ישע יארן"סט זען וואס ער זאגט וועגן כדאי דו זאל

לּות, ִּכי רֹוב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ְּכֵׁשִרים ּוַמּדּוַע ֶּבן "ִּכי ִהֵּנה ָּתַמֲהִּתי ַעל ִעיּכּוב ַהּגָ  תבוא):

פארוואס משיח איז נאך נישט געקומען, בשעת ָּדִוד א ָּבא", איך וואונדער זיך 

מיר זעען אז רוב אידישע קינדער זענען ערליך און אפגעהיטן פון עבירות. "ְוַכֲאֶׁשר 

ֲחִבילֹות ֲעֵבירֹות ַעד ֶׁשַּדי ָלֶהם ַעל ְיֵמי ַחֵּייֶהם,  ָחַקְרִּתי ִנְתַוַּדע ִלי ִּכי ְּבַּבֲחרּוָתם ַמְרִּבין

ְוֶזה ַהּגֹוֵרם, ּוְלָכ ֵאין ְיכֹוִלין ׁשּוב ְלִהָּדֵבק ְּבבֹוְרֵאינּו  ְוַעל ֶּזה ֵאין עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה ְּכָלל

ִיְתָּבַר ְּׁשמֹו", ביז איך בין געוואויר געווארן אז די בחורים טוען נעבעך זייער אסאך 

ן טוען נישט קיין תשובה דערויף, דאס איז די סיבה אויפן עבירות רחמנא לצלן או

אז אויב מען האט חתונה יונג פארלירט אריכות הגלות; איז פאר דו שרייבסט מיר 

מען די שענסטע יארן, זאלסטו זען וואס דער הייליגער ישמח משה זאגט, אז נאר 

 ן מיר אין גלות.וועגן די עבירות וואס מען טוט דורכאויס די בחורי'ישע יארן לייד

עס כאפט א ציטער און א שרעק ווען מען לערנט דעם שטיקל ישמח משה 

עס גייט אריבער אויף אידישע קינדער; פון אינדרויסן זעט מען דאס זעענדיג וואס 

נישט אן, אלעס זעט אויס גלאט און גלאנציג, עס זעט אויס ווי עס איז נישט דא 

אין עבירות, מען דארף נישט קיין חיזוק וכו'; קיין נסיונות, מען פאלט נישט אראפ 

אס בחורים און מיידלעך גיין עס פאלט קיינעם נישט איין די שרעקליכע ווייטאג וו

אריבער, זיי ווילן זיין גוט און ערליך, אבער זיי האלטן אין איין אראפפאלן השם 

 ישמרינו.

(שער שע יארן, קוק וואס דער הייליגער ראשית חכמה שרייבט וועגן די בחור'י

ֹות ְּבִרית ַהָּפגּום "ּוֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָּצִרי ַהָּׁשב ְלַתֵּקן, הּוא ְלַתֵּקן א התשובה פרק ג, סימן י):

 -ְּבהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה", מען דארף תשובה טון אויף די עבירה פון פגם הברית 
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ֲחרּותֹו", ווייל הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, "ֶּׁשֵאין ָאָדם ִּבְזַמֵּננּו ִניצֹול ִמֶּמּנּו ְּבבַ 

עס איז נישטא היינטיגע צייטן א מענטש וואס ווערט ניצול פון די עבירה אין די 

ור'ישע יארן, עיין שם; דאס האט ער געשריבן אין צפת פאר איבער פיר בח

הונדערט יאר צוריק, אינעם דור פונעם הייליגן אריז"ל, ווען דער שטאט צפת איז 

יקים, קדושים און עליונים וואס האט געברענגט געווען אנגעפילט מיט הייליגע צד

הבדיל די אראבקעס זענען א הייליגקייט אויף די גאנצע שטאט (חוץ מזה וואס ל

געגאנגען אנגעטון מיט א מורא'דיגע צניעות, אנגעטון פון קאפ ביזן פיס און עס 

 איז נישט געווען שייך צו קוקן א ראי' אסורה), און טראץ דעם שרייבט ער אין

אז יעדער בחור  "ֶּׁשֵאין ָאָדם ִּבְזַמֵּננּו ִניצֹול ִמֶּמּנּו ְּבַבֲחרּותֹו",יענע צייט די ווערטער: 

אלט דורך אין די עבירה דורכאויס די בחור'ישע יארן, איז דאך זיכער אז אין פ

אונזער דור ווען אלעס איז אפן און עס איז ביטער שווער צו זיין אפגעהיטן 

צו טאגס ווען מיר האבן די ביטערע צרה אז יונגע  בקדושה, ווער רעדט נאך היינט

ם האבנדיג אין טאש אן אייפאד, דרייען זיך ארו -בחורים און מיידלעך  -קינדער 

פאון וואס מען קען זען דארט אלע עבירות פון די וועלט, איז דאך זיכער -סמארט

ז די אז ווי פריער מען קען חתונה האבן וועט מען האבן שענערע יארן; דאס אי

איינציגסטע עצה! מען זאל חתונה האבן יונג ווען מען איז ריין און הייליג, ווייל 

 קען מען זיין אפגעהיטן פון עבירות.נאר אזוי 

עלטערן וואס האבן אמת'דיג רחמנות אויף זייערע קינדער דארפן זען חתונה 

די חתונה;  צו מאכן די קינדער ווי יונגער און נישט זוכן קיין תירוצים אפצושטופן

מען קען הערן אלע מיני סברות פון מענטשן פארוואס זיי הערן נישט אויס קיין 

 פאר די קינדער:שידוכים 

א. עס זענען דא עלטערן וואס זאגן: "אונזער קינד איז נאך יונג, פארוואס 

זאלן מיר אים פארדרייען דעם קאפ מיט שידוכים וכו'? פארוואס זאלן מיר 

ונזער קינד דעם עול פון חתונה האבן?" ווי מאדנע עס הערט ארויפלייגן אויף א

דאס קינד איז שוין העכער צוואנציג יאר, זיך קען מען הערן די טענה אפילו ווען 

"ָּכל ָיָמיו ְּבִהְרהּור  (קידושין כט:):וואס דעמאלט זאגן די הייליגע חכמים בפירוש אז 

ציג יאר וועט מען א גאנץ לעבן ֲעֵביָרה", אויב מען האט נישט חתונה פאר די צוואנ

ווערט ווי  האבן מחשבות פון עבירות; ווייל הרגל נעשה טבע, דאס געוואוינהייט

א צווייטע נאטור, און וויבאלד ער האט נישט חתונה געהאט יונג האט ער כסדר 
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געטראכט שלעכטע מחשבות, וועט זיך דאס שוין ביי אים ציען אויף ווייטער. 

ויסע טעות, ווייל אלע צרות קומען פון דעם וואס מען מאכט אבער דאס איז א גר

מיידלעך וואס זיי דארפן מער שמירה, אזוי בפרט די  -נישט חתונה יונג די קינדער 

ַׁשְחֵרר ַעְבְּד ְוֶּתן ָלּה", ווען  -"ִּבְּת ָּבְּגָרה (פסחים קיג.): ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אפילו מיט דיין  -איר גלייך חתונה מאכן  דיין טאכטער ווערט א בוגרת זאלסטו

 קנעכט! אז זי זאל נישט אוועק פאלן חס ושלום.

קען מען הערן עלטערן זאגן: "מיר האבן אזוי ליב אונזער קינד, ב. אויך 

פארוואס זאלן מיר אזוי שנעל חתנה מאכן?" באמת איז דאס נישט קיין ליבשאפט, 

זייער קינד וואלטן זיי חתונה געמאכט ווייל ווען זיי וואלטן באמת ליב געהאט 

ם ווייזט דאס אז מען דאס קינד ווי שנעלער; ווען מען טוט וואס איז גוט פאר יענע

האט יענעם ליב, נישט ווען מען קוקט אויף די אייגענע אינטערעסן און מען זאגט 

ַרֲחָמִנּיֹות "ְיֵדי ָנִׁשים  (איכה ד, י):אז מען האט יענעם ליב. אויף דעם זאגט דער פסוק 

ג'ט ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן", רחמנות'דיגע מאמעס האבן מיט זייערע אייגענע הענט גע'הר

זייערע קינדער; מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס עס גייט היינט איבער אויף 

בני הנעורים, ווי זיי פייניגן זיך און האלטן אין איין אראפפאלן אין מיאוס'ע 

 ען ווען דאס אלעס איינשפארן דורך זיי חתונה מאכן יונג.עבירות, וואס מען ק

פ שידוכים מיטן תירוץ אז עס קאסט ג. ווידער זענען דא עלטערן וואס זאגן א

אסאך געלט צו חתונה מאכן, דאס איז אויך א רציחה און אן אכזריות צו לאזן 

און  צוליב דעם די קינדער זיך עלטערן; ווער הייסט חתונה מאכן טייער, רייך

אויסגעבן שווערע געלטער זיך צו ווייזן פאר מענטשן אז מען האט געלט וכו'?! 

חתונה מאכן די קינדער ביליג און די געלט (אויב מען האט דאס  ענדערש זאל מען

פאלק זיי זאלן האבן פרנסה וכו', ווען מען -בכלל) זאל מען געבן פארן יונגן פאר

ונה מאכן אין טייערע זאלן און נאר רופן וואלט ווען געשפארט געלט נישט צו חת

נה מאכן די קינדער די נאנטע משפחה וואלט מען ווען געקענט גרינגערהייט חתו

אן קיין חובות. ממילא איז דאס אויך נישט קיין בארעכטיגטע תירוץ פארוואס 

 אפצושטופן שידוכים.

קינדער ד. עס זענען דא וואס זאגן אפ שידוכים וועגן כבוד און יחוס; די 

נעבעך פאלן אראפ אין ביטערע עוונות רחמנא לצלן אן דעם וואס די עלטערן זאלן 

אלץ נאר צוליב כבוד המדומה. דאס  -וואו זיי פאלן נעבעך אראפ וויסן בכלל 
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(יבמות הייסט אוועק גיין פונעם דרך התורה, ווייל חכמינו זכרונם לברכה זאגן אונז 

פ פון דיין דרגא, "ָנסֹב ִאיְּתָתא", כדי זאלסט קענען "ָנִחית ַּדְרָּגא", גיי ארא סג.):

ג ביינאכט ווען זיי האבן אין שטוב חתונה האבן; ווי קענען עלטערן שלאפן רואי

לאזן וואס קינדער וואס דארפן חתונה האבן? וואו איז די יראת שמים פון עלטערן 

 זייערע קינדער עלטער ווערן נאר צוליב כבוד?!

טערן וואס זענען זיך מלבוש בלבוש תלמוד חכם און זאגן ה. עס זענען דא על

זיך נאך משלים זיין אין לערנען; דאס  אפ שדוכים מיטן תירוץ אז די קינדער דארפן

"ִאם ִאי  (קידושין כט):איז אויך אנטקעגן די תורה, ווייל חכמינו זכרונו לברכה זאגן 

ִיְלמֹד ּתֹוָרה", אויב מען קען נישט זיין ִיָּׂשא ִאָּׁשה ְוַאַחר ַּכ  -ֶאְפַׁשר ּלֹו ְּבא ִאָּׁשה 

תורה; נאך זאגן חז"ל  אן א פרוי זאל מען קודם חתונה האבן און נאכדעם לערנען

נֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְולֹו ָּבִנים", אז מען האט חתונה איז מען  -"ִמְצָוה ְוגּוף ָטהֹור  (פסחים קיב:):

 א ריינער מענטש.

קינדער זאל זיי ווי פריער תמצית הדברים, ווער עס האט רחמנות אויף די 

 חתונה מאכן, אזוי וועלן זיי אויסוואקסן הייליג און ריין.

יסל מאריך געווען אינעם בריוו נאכדעם וואס דו האסט מיר איך האב אב

עס זעט  "אויב מען האט חתונה פרי, פארלירט מען די שענסטע יארן";געשריבן: 

עסן וואס א בחור גייט אריבער אויס פון דיינע ווערטער אז דו האסט שוין פארג

אר זייערע אין לעבן, און דאס האט א פנים ווי דער ענטפער וואס עלטערן געבן פ

קינדער, ווען דער קינד שעמט זיך נישט און בעט אפן: "טאטע, איך וויל חתונה 

האבן", אדער: "מאמע, איך בעט דיר, זאג נישט אפ קיין שידוכים איך ווער 

ן זיי מיט א שמייכל: "וואו יאגסטו זיך? כאפ אריין די פארברענט", דאן זאג

אבן שוין פארגעסן וואס עס איז אויף זיי שענסטע יארן פון דיין לעבן", ווייל זיי ה

אריבער ווען זיי זענען געווען יונג און זענען געווען יעדע רגע אין א סכנה וכו'; 

 ר אויף א בחור.אזוי אויך האסטו שוין אויך פארגעסן וואס עס גייט איבע

עס איז נישט דא אזא צעבראכענע הארץ ווי א בחור און עס איז נישט דא אזא 

י ווי א בחור וואס וויל זיין ערליך און אפגעהיטן בקדושת הברית אבער שברי כל

ער האלט אין איין אראפפאלן, מען קען אפילו זאגן אז ער האט בכלל נישט קיין 

רשטן אז ער זאל רחמנות האבן אויף אים ווייל בחירה, און ער וויינט צום אייבע
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שטייט ביי די פרשה פון ער  ער וויל נישט ווערן אנגערופן מיטן טיטל: "רע" וואס

ער וויינט צום אייבערשטן:  "ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה'"; (בראשית לח, ז):ואונן 

"רבונו של עולם, געוואלד און געשריגן, וואס זאל איך טון אז איך האלט אין איין 

ן די עבירה?!" אראפפאלן אין פגם הברית? וואס קען איך טון אז איך זאל נישט טו

(תהלים קב, מוהרא"ש זאגט אז אויף זיי איז געזאגט געווארן וואס דוד המלך זאגט 

ָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַע'ְר'ָע'ר' ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם", דער אייבערשטער קערט זיך "ּפָ  יח):

 צו די תפילה פון די וואס פאלן אראפ אין די עבירה פון 'רע'.

פון בחורים וועל איך דיר נאך שרייבן איין זאך וואס  אז מען רעדט שוין

קומען אויף יענע וועלט וועט  מוהרא"ש פלעגט כסדר זאגן. אז ווען ער וועט ארויף

ער זיך מוסר נפש זיין פאר אלע בחורים, ער וועט טענה'ן פארן בית דין של מעלה: 

 "וואס זענען בחורים שולדיג אז זיי פאלן אראפ אין עבירות?!"

פלעגט מוהרא"ש שטענדיג זאגן; "איך בין אראפ  - מיין זאך איז בחורים""

בן בחורים און זיי ווייזן א וועג ווי אזוי זיך צו געקומען אויף די וועלט אויפצוהיי

"חסד דערהאלטן. איך בין געבוירן געווארן 'כ"א אייר' אין די ספירה פון 

און איך בין מחזק די אלע וואס וואס דאס איז מיין מדה, איך טו 'חסד'  שביסוד",

 פאלן נעבעך אראפ אין מידת ה'יסוד'.

בחורים וואס ווילן חתונה האבן און עס גייט זיי נישט קיין שידוך זענען בכלל 

נישט שולדיג אויף וואס זיי פאלן דורך; מוהרא"ש פלעגט זאגן פאר די בחורים 

עולם! איך וויל נישט "רבונו של זיי זאלן טענה'ען יעדן טאג צום אייבערשטן: 

ונו של עולם! איך וויל זיין הוצאת זרע לבטלה; רב -זינדיגן אין פגם הברית 

אפגעהיטן פון עבירות; וואס זאל איך טון אז איך פאל אראפ נאכאמאל און 

 נאכאמאל?!"

"ִאי ָזאג צּו ַאז  (צוואת מוהרא"ש, אות ה):דעריבער האט מוהרא"ש צוואה געלאזט 

קּוֶמען ָדא אֹויף ַמיין ּור ָאֶדער ֵמייְדל ָוואס ַדאְרף ַא ִׁשידּו אּון ֵזיי ֶוועְלן ֶיעֶדער ָּבח

 ֵקֶבר אּון דּוְרְכָזאְגן ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים פּון ָאְנַפאְנג ִּביְזן סֹוף ַפאר ַמיין ְזכּות, ֶוועל ִאי

ר ִׁשידּו. אּון ָדאס ָזאג ִאי צּו טּון ַאֶלעס ָוואס ִאי ֶקען, ַאז ֵזיי ָזאְלן ְטֶרעְפן ֵזייעֶ 

; ווייל ער האט זיך זיין גאנץ לעבן מוסר נפש געווען פאר אג"ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע צּוזָ 
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בחורים און מיידלעך האט ער זוכה געווען ווייטער צו העלפן בחורים און מיידלעך 

 אויף יענע וועלט.

 אלע ענינים. דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין

... 

~~~~~~~~~~ 

 טאקע אזוי הארב?אז א פרוי דארף שערן די האר, איז 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

עס איז שווער פאר מיין ווייב צו שערן די האר, אפשר קענט איר שרייבן איבער דעם ענין פון 

ער איז עס נאר א תקנה פון שערן די האר ביי חתונה געהאטע פרויען. איז עס טאקע אזוי הארב, אד

 די ועד ארבע ארצות?

 יישר כח

 תשובה:

יום ה' פרשת מקץ, כ"ח כסליו, נר ד' דחנוכה, שנת תשע"ט  - עזרת ה' יתברךב

 לפרט קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון א פרוי וואס שערט זיך אפ 

האר נאך איר חתונה; עס איז א סגולה פאר קינדער צדיקים, פאר עשירות און  איר

 (נשא קכה:):פאר אלעס גוטס. קוק וואס דער הייליגער תנא רבי שמעון בן יוחאי זאגט 

'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש', אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק "'ּתּוְנָבא ֵליֵתי', א קללה זאל קומען, 

לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר', אז איר האר פון  ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס

קאפ זאל זיך ארויסזען. 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', און דאס איז פון די 
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ישע שטוב, אז מען זאל נישט זען די האר פון די פרוי. 'ְוִאְּתָתא יסודות פון א איד

ַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, ַּדֲאִּפי

'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא', איז זי גורם אז עס זאל 

י איז גורם אז יט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא', און זזיין ארעמקי

אירע קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב. 'ְוָגִרים ִמָּלה 

ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא', אזוי אויך איז זי איז גורם אז דער סמ"ך מ"ם און די נישט 

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

ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרוי וואס איר האר זעט זיך ארויס"; און 

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

עט האבן אלע ברכות, און זי וועט האבן נחת פון האר זאל זיך נישט ארויסזען וו

 אירע קינדער.

עט ביי געוויסע פרויען אז זיי פלעגן גיין אפגעשוירן און דאס וואס מען ז

שפעטער זענען זיי מחליט צו בלייבן מיט זייער האר וכו'; רוב מאל רעדט זיך דאס 

אדער האט מען זיי פון פרויען וואס זענען אריבער א שווערע יוגנט השם ישמרינו, 

, און אלץ געטשעפעט און גע'רודפ'ט אדער אויסגענוצט וכו' רחמנא לצלן

רעזולטאט זענען זיי זייער צעקלאפט אינעווייניג, דערפאר טוען זיי דאס און זיי 

 טוען זיך אן נישט בצניעות מיינענדיג אז דאס וועט זיי מאכן שפירן גוט.

ווי אזוי מען רעדט צו זיי, אז מען  דעריבער דארף מען זייער אכטונג געבן

פשערן ווייל דאס וועט נאר ערגער מאכן, זאל נישט צופיל פארלאנגען זי זאל זיך א

 נישט דירעקט. -מען דארף שיין רעדן איבער דאס גרויסקייט דערפון באופן כללי 

בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג עס זאל אריין גיין א רוח טהרה אין דיין 

 תפילה והתבודדות קען מען אלעס פועל'ן.ווייב; מיט 

 דא האסטו א תפילה צו בעטן יעדן טאג:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאי ֶּבעט ִּדיר ֵזייֶער, ֵלייג ַאַריין ַא ֵהייִליְגַקייט ִאין ַמיין ַווייּב 

ייֶער ִזי ָזאל ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַאז ִאיר ָהאר ָזאל ַזיין ִאיְנַגאְנְצן צּוֶגעֶדעְקט; ִאי ָהאּב זֵ 

אֹויף ַא ְפרֹוי ָוואס ֵגייט  (ָנׂשֹא קכה.)מֹוָרא פּון ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ִאין זַֹהר ַהָקדֹוׁש 

ִמיט אֹויְפֶגעֶדעְקֶטע ָהאר, ַאז ִזי ִאיז גֹוֵרם ֶעס ָזאל ַזיין ָאֶרעְמַקייט ִאין ְׁשטּוּב, ִאיֶרע 
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ַזיין ָחׁשּוב, ַאזֹוי אֹוי ִאיז ִזי  ִקיְנֶדער ֶוועְלן ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט

 יר ְׁשטּוּב.גֹוֵרם ַאז ֶדער ס"מ ָזאל ַזיין ִאין ִא 

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶיעֶדעס ָמאל ִאי ֶרעד צּו ַמיין ַווייּב ֶוועְגן ִאיֶרע ָהאר 

ייס ִניְׁשט ֶוועְרט ִזי ְּברֹוֶגז אֹויף ִמיר אּון ִזי ִוויל ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ִאי ָזאג ִאיר. ִאי ֵוו

טּון, ִאי ִוויל ֶלעְּבן ִמיט ִאיר ָוואס צּו טּון, פּון ֵאיין ַזייט ִוויל ִאי ִאיר ִניְׁשט ַוויי 

ְּבָׁשלֹום אּון ִמיט ִליְּבַׁשאְפט, ָאֶּבער פּון ִּדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִוויל ִאי טּון ַדיין ִוויְלן אּון 

 ֶדער.ִאי ִוויל אֹויְפְׁשֶטעְלן ַא ְׁשטּוּב ִמיט ֶעְרִליֶכע ִקינְ 

ִזי ֵווייְסט ָּפּׁשּוט ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ִזי טּוט ֶעס ִניְׁשט ַפאר ְׁשֶלעְכְטַקייט, 

ִניְׁשט ִּדי ַהאְרְּבַקייט ֶדעְרפּון. ָאָּנא ַהֵּׁשם, ִאי ֶּבעט ִּדיר ַמיין ִזיֶסער ַּבאֶׁשעֶפער: "ַאָּתה 

יר ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת", דּו ֶגעְּבְסט ַפאְרְׁשַטאְנד ַפאר ַאֶלעֶמען, ֶגעּב ִמ 

אל ַפאְרְׁשֵטיין ִּדי ַהאְרְּבַקייט ֶדעְרפּון אּון ִזי ִאי ָזאל ֶקעֶנען ֶרעְדן ִמיט ִאיר, ַאז ִזי זָ 

 ָאְּפֶׁשעְרן ִאיר ָהאר ַאזֹוי ִווי ִּדי ֵהייִליֶגע ַצִּדיִקים ָהאְּבן אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט".

סבלנות; מען קען וויסן זאלסטו אז אויף די וועלט דארף מען האבן אסאך 

אריין לייגן אסאך  נישט ארויפצווינגען קיין שום זאך אויף די ווייב, מען דארף

ליבשאפט אין שטוב און האבן אסאך סבלנות ביז מען פועל'ט. געב איר אסאך 

ליבשאפט ווי אויך גוטע ווערטער און הער אויס אירע ווייטאגן וואס זי איז 

 ועל'ן.אריבער; מיט תפילה וועסטו אלעס פ

 א ליכטיגן חנוכה.
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