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 אז מען נעמט דעם רבינ'ס זאך ערנסט איז מען זוכה צו זייער שיינע זאכן.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' שבט, יום א' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
שנים מקרא סדרה ווארט נישט אויף פרייטאג אדער שבת צו מעביר סדרה זיין די 

 ,לערנען חומש רש"י מיטן תרגום ביז שניצו נטאג וזפון הייב שוין אן נאר  ,ואחד תרגום

ביז סוף וואך וועסטו אזוי אז  ,אזוי ווייטעראון מאנטאג זאלסטו גיין ווייטער ביז שלישי 

 .סדרהגאנצע נדיגט די עהאבן גע

דער הייליגער  ;עס איז גאר אן אנדערע זאך ווען מען לערנט יעדן טאג חומש רש"י

דאס  ;"א איד דארף לעבן מיט דער צייט" :האט געזאגטכותו יגן עלינו בעל התניא ז

יעדן טאג לערנען אביסל חומש רש"י  .הייסט מען דארף לעבן מיט די וואכעדיגע פרשה

 לעבן.התחזקות אנצוגיין מיט'ן ן פון דעם עאון ארויס נעמ

 ;אויך זאלסטו זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג אפאר פרקים משניות

ס און עס ברענגט אים צו די גרעסטע 'משניות רייניגט דעם מענטש פון אלע שלעכט

מגיד פון הימל פלעגט קומען  ז אזוכה געווען א האט דער הייליגער בית יוסף .מדריגות

ער פרקים משניות,  ךצו אים לערנען תורה נאר בזכות וואס ער פלעגט לערנען אסא

נאכדעם פלעגט דער  ,אויף איין מאלמשניות פציג פרקים ופערציג פפלעגט לערנען 

 אלעס בזכות משניות. -לערנען מיט אים תורה מאלך קומען צו אים 

א נאך אזאך וואס איז ד נישטעס איז  !אנטלויף פון מחלוקת ר,ר טייערעדעורב

בפרט צווישן אונז תלמידי היכל  ;ם אייבערשטן ווי מחלוקתיבי עטאזוי פארפיינט

אז דער רבי זאל  ,הקודש וואס מיר זענען געקומען צו דעם פלאץ נאר פאר איין סיבה

ארפן מיר זייער אכטונג געבן נישט זיך אונז היילן פון אונזערע חלאים רעים וכו' וכו' ד

רייסן דעם מענטש און אים צונעמען די סנעם ס"מ וואס וויל אויופארפירן פצו לאזן 

 וועלט און יענע וועלט.

 ן, סימן רצב):"(חיי מוהרזאגט האט געמיר דארפן מקיים זיין וואס דער הייליגער רבי 

"ָהעֹוָלם ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו", די וועלט וועט זיך וואונדערן אויף 

די גרויסע ליבשאפט וואס עס וועט זיין צווישן אייך; דאס איז וואס מוהרא"ש פלעגט 

דאס איז וואס איך האב צוגעזאגט פאר און שטענדיג חזר'ן און זיך בעטן ביי אונז, 

אז עס זאל זיין דא ביי אונז ריינע  -און אויף דעם וועל איך זיך מוסר נפש זיין  ,הרא"שמו

 ד' אמות.
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נאך א סיום און נאך א סיום  ןדערציילזאלסטו מיר ווילסט מיר מחי' זיין אז דו 

מלוה מלכה זענען מיר  תביי סעוד אי שבת קודשוואס דו ביסט מסיים; נעכטן נאכט מוצ

יעדער איינער האט דערציילט וואס ער האט  ,בחורים און יונגעלייט אינאיינעםגעזיצן 

עס איז געקומען צו פארן א איד פון  .זוכה געווען צו באקומען דורך דעם הייליגן רבי'ן

ער האט מסיים געווען ביי מלוה מלכה  ,ענגלאנד צו זיין א שבת אין היכל הקודש

ייט ווי א יונגע בר מצוה בחור'ל משניות מיט מסכת סוכה מיט אזא שמחה און פרישק

 ,א בחור האט מסיים געווען די זיבעטע מאל משניות ;וואס הייבט יעצט אן זיין לעבן

ן האט ער קיינמאל נישט רבי' נעםער האט זיך דערוויסט פואז פאר זאגט האט געער 

האט וואס ש פון א איד עדזיעצט שרייבנדיג דעם בריוו קומט מיר אן א מעס געלערנט;

ען מסכת תענית די אכט און פערציגסטע מאל און ששה סדרי משנה די ניין וסיים געומ

 זיין.צו האט מיר געגעבן פרישע כוחות ממשיך דאס  ,און אכציגסטע מאל

זאך  נ'סדעם רביאן צו וואס מען קען זוכה זיין אויב מען נעמט פון דעם מען זעט 

 ט.סערנ

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .געב אכטונג אויף דיין לעבן

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' שבט, יום א' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
 .דיין בריוו איך האב ערהאלטן

דו האסט קליינע קינדער אין  ;איך בעט דיר זייער געב אכטונג אויף דיין לעבן

אז דער דאקטער זאגט דיר אז דו  .זאל זיי אויפציעןוואס זיי דארפן א טאטע און שטוב 

קער ועסן צצו ער ווארנט דיר דו זאלסט זיך אכטונג געבן נישט און ס יביטעהאסט דיי

 וכו', איז דאס נישט קיין קינדער שפיל.

(ליקוטי רבי זאגט הייליגער דער  ;וחותאויך זאלסטו זיך פרייליך מאכן מיט אלע כ

ְמָחה ָּתִמיד", עס איז א גרויסע מצוה צו זיין  ):דמוהר"ן, חלק ב', סימן כ "ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבשִֹ

אוועק און שטענדיג פרייליך, "ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשֹחָרה ְּבָכל ּכֹחֹו", 

"ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל  .די עצבות און מרה שחורה מיט אלע כוחות נעמען פון זיך

ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהּשִֹ ְֹמָחה", אלע מחלות און קרענק וואס קומען אויפן 

דער רבי זאגט ווייטער: "ְוַגם און עצבות און מרה שחורה. קומט נאר צוליב מענטש 
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ים ֶהֱאִריכּו ָּבֶזה, ֶׁשָּכל ַהחֹוַלַאת ַעל ְיֵדי ָמָרה ְׁשֹחָרה ְוַעְצבּות, ְוַהּשִֹ ְֹמָחה הּוא ַחְכֵמי ָהרֹוְפִא 

ְרפּוָאה ְּגדֹוָלה", אויך די דאקטורים זענען מודה אז אלע פראבלעמען און קרענק קומען 

און שמחה איז א רפואה פאר אלע קרענק; ווען א מענטש איז  ,פון נישט זיין פרייליך

 פרייליך נעמט ער אוועק פון זיך אלע צרות און יסורים.

אריין דערפאר פאלסטו דו פארלירסט נישט קיין וואג אז ווייל דו שרייבסט מיר 

דאס וועט דיר העלפן? דאס אז טראכסט דו  ,פרעג איך דיר ;אין עצבות ומרה שחורה

 וועט דיר נאר ערגער מאכן.

מען דארף עסן דארף מען ווען ן יום טוב אפילו שבת או ;ב אכטונג וואס דו עסטעג

דער איז און די וויכטיגסטע זאך ערשטע זאך  יד .נטואכטונג געבן אויפן געזאויך 

 .נטוגעז

מאך  .ביי דיר און נעבן דיר ,דער אייבערשטער איז מיט דיר ;פארליר זיך נישט

וועסטו זען גרויסע אויס דיין הארץ פאר אים זיך גיס  ;אויף דיין מויל און רעד צו אים

 ניסים.

 ס ספרים.'יך ווארט צו הערן פון דיר א סיום אויף משניות און אויף דעם רבינא

... 

~~~~~~~~~~ 
 נעם די התחזקות ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' שבט, יום א' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
האסט מיט און דו איך האף אז דו האסט הנאה געהאט צו זיין ביי מיר אויף שבת 

פארשפרייטן די עצות צו גענומען מיט דיר אהיים אסאך התחזקות ווייטער ממשיך זיין 

 .ן אין גאנץ ענגלאנד'פון רבי

איך האף דאס  ;נטאג פארטאגס וכו'ואיך בין נישט אנגעקומען זאז זיי מיר מוחל 

 .ןאאויפן טעלעפ זייןם צו ימשל

זיין אפילו עס גייט צו  זיך מחזקאזוי דער עיקר זאלסטו ארויס נעמען א וועג ווי 

איך גיי יעצט אריבער זייער שווערע צייטן וואס נאר דער  .קייטןישוועראויף דיר איבער 

זיין צו ביר מחזק ום כל זאת בין איך זיך מחזק און איך פרעאייבערשטער ווייסט, 

 .אנדערע
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פרייטאג  ;ל שיעורים איך לערן פאריגעזען במשך דעם שבת וויפדאך האסט דו 

נאכדעם שבת פארן דאווענען ס זיצן ביי מיר בחורים ביז שפעט אויף דער נאכט, טצו נאכ

לת הצדיק, נאכן דאווענען א שיעור אין סיפורי מעשיות, ופעספר איז דא א שיעור אין 

, נאך מעריב איז דא אבות ובנים, גלייך נאכדעם איז דער שיעור ש סעודותנאכדעם של

 ;ירושלמי, נאכדעם איז סעודת מלוה מלכה ביז שפעטא בלאט א בלאט בבלי און אין 

קיינער ווייסט נישט וואס גייט אריבער . דאס איז מיט אלעס וואס גייט איבער אויף מיר

איך דערהאלט זיך  און אויף מיר וכו' וכו', מיט דעם אלעם גיי איך אן מיט אלע כוחות

 .מיט די עצות פון רבי'ן

דעם שבת האב איך זייער אסאך געוויינט צום אייבערשטן ער זאל מיר געבן כח 

זאלסטו  ;די גאנצע וועלט איןר ממשיך זיין אריין צו ברענגען די עצות פון רבי'ן ווייטע

פארשפרייטן די גליונות אין צו קוק נישט אויף קיינעם, דו זיי ממשיך  .דאס אויך טון

און  קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט העלפן א איד ; דוןאנדאאלע שולן אין ל

נישט דא קיין גרעסערע זאך ביים עס איז ירות, אים ארויס שלעפן פון זיינע עב

 .אייבערשטן ווי העלפן א צווייטן איד

זיי ווארטן  ,איך דארף יעצט אריין גיין צו די בחורים , נאראיך וועל דיר נאך שרייבן

 יר.אויף מ

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 יט פון בזיונות; זיך ליב האבן אפילו מען האט אנדערע מיינונגען.דאס גרויסקי

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' שבט, א' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר
געווען ברוך ה' ביי אונז איז  ;א שיינעם שבתזייער דו האסט געהאט אז איך האף 

 .זייער א פרייליכע שבת

לת הצדיק וספר פעפונעם רנט עדאווענען האבן מיר געלן 'שבת אינדערפרי פאר

דער רבי האט  יוו ;די נסיעה פון רבי'ן קיין ארץ ישראלוואו עס איז באשריבן  ,רטז) סימן(

 נעם שטאטנטערוועגנס איוער זעט ברוח הקודש אז ער דארף נפטר ווערן אאז געזאגט 

נבול, דעריבער האט ער גענומען אויף זיך די בזיונות פון די יונגעלייט וואס האבן טאאיס

 .אראפ צו נעמען פון זיך די גזירהכדי אים דארט אזוי שטארק מבזה געווען 
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מיר האבן ארויס גענומען פון די מעשה אז ווען עס גייט אריבער א שווערע נסיון 

עמען מיט נדארף מען דאס אנוכו', ת מען האט מחלוקת און בזיונו ,ן מענטש'אויפ

 ם.וווייל מיט די בזיונות קומט מען אפ אסאך שווערע גזירות חס ושל ,ליבשאפט

שטארק אויך האבן מיר גערעדט פון דעם וואס די צוויי יונגעלייט האבן אזוי 

(עיין ספר אז דאס איז דער רבי בכלל זיי האבן נישט געוויסט און  ,פארשעמט דעם רבי'ן

נען ונאכדעם ווען זיי זענען אהיים געפארן האבן זיי אויסגעפ. נאר ריז)סימן  ,הצדיק פעלת

יצחק אז דער מענטש וועם זיי האבן  ביס תלמיד ר'ן עפענען די בריוו פון דעם רבינ'דורכ

מערסטע  אסאון דער וואס האט ד ,זיך זייער דערשראקןהאבן גערודפ'ט איז דער רבי, זיי 

האבן מיר אסאך ארום גערעדט אז מען  ;ן איז גלייך נפטר געווארןרודפ'ט דעם רבי''גע

מען קען נישט וויסן אויף א ווייל איד,  'ןטאר נישט רודפ'ן אדער וויי טון א צווייט

וועלט, און אפילו מען האלט  ף דערן ווער ער איז און וואס ער טוט דא אוי'צווייט

אזוי ווי דער רבי האט  .צווייטן טאר מען זיך נישט פיינט האבן נעםאנדערש איינער פו

ט יז"דו מ :ווען ער האט געשריגן אויפן רבי'ן (שם, סימן רי)דעם יונגערמאן פאר געזאגט 

וועסט  אויב דו ;מיר דערציילן ווער דו ביסט און פארוואס דו פארסט קיין ארץ ישראל

"איך  :, האט אים דער רבי געזאגט"מיר דערציילן וועסטו האבן פון מיר גרויסע טובות

דו וועסט פון מיר האבן גרויסע טובות  ,אדרבה ;דארף פון דיר נישט קיין שום טובה

"איך קען נישט קיינעם  :דער רבי האט אים זייער שטארק געבעטןאון אויב דו ווילסט", 

אפילו דו ווייסט נישט  ,בעט איך דיר ;ך פאר קיין ארץ ישראלאנטפלעקן פארוואס אי

ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ' מיט דעם אלעם: ת פארוואס איך פאר קיין ארץ ישראל,ומיינע כוונ

אפילו עס איז דא אז מיר גערעדט פון דעם האבן  ";וכו'' א) ,(תהלים קלגֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד 

טאר און מען  אנשי שלומינו דארף מען זיך נישט בייסן דעות צווישן רטיגעאפארשידנ

אז עס איז ממש א שאד  ,שיעור האב איך געטראכט פון דיר 'ןבשעת ;ט וויי טוןשזיך ני

 דיבורים. עלכעאז דו ביסט נישט זוכה צו הערן אז

די בזיונות וכו' אז איינס  ,דותודו וועסט זיך שטארקן מיט די צוויי נקאז איך האף 

דו זאלסט זוכה זיין צו קומען צו כדי וואס דו גייסט אריבער איז נאר פאר דיין טובה 

 ,(תהלים קלגַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד אז " ,צווייטנס ;שיינע זאכןאון גרויסע 

דעם איינער ווייטער ליב האבן זיך אפילו מען האט אנדערע מיינונגען זאל מען  ;א)

מורה דרך  עראזוי אויך ווען מען טרעפט זיך מיט א איד וואס האט א צווייט ן";אנדער

סן ועל זאכן צו שמיעס איז דא אזויפווייל  ,יכוחים וכו'וזאל מען נישט אריין גיין אין ו

 וואס ביידע האלטן אייניג וכו'.
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 ,פערזענליכע פראגעאיין פרעגן נאך וויל איך דיר פאר איך בין מסיים דעם בריוו 

היינט געטון עפעס פאר א  והאסט" :דו וועסט זיך נישט באליידיגןאז האף און איך 

עפעס היינט  וזאל וויסן פון די עצות וואס דו ווייסט? האסטאז נאך א איד איד,  ןצווייט

 "מען צום אייבערשטן?וגעטון אז נאך א איד זאל צוריק ק

מאך די החלטה  .הייבסט אן טון פאר אידישע קינדערא גוטע החלטה אז דו מאך 

יארצייט פון אונזער גרויסער רבי די א וואך פאר שוין קוים ן עמיר שטיייעצט ווען 

 כר צדיק לברכה וואס געפאלט קומענדיגן דינסטאג נאכט.מוהרא"ש ז

מאכן א יארצייט סעודה אין ישיבה פאר אלע תלמידי אם ירצה ה' מיר וועלן 

לערנען פון מוהרא"ש וואס צוזיך אפ ;א 'כינוס המפיצים'וואס וועט אויך זיין ה, הישיב

 מיר זאלן דאס נאכטון.אז האט אוועק געגעבן זיין לעבן פאר אידישע קינדער, 

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דורך חזר'ן די אמונה איז מען נישט פאר'דאגה'ט און מען איז שטענדיג פרייליך.

 יום ב' פרשת בשלח, ח' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - יתברךבעזרת ה' 

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך האב געהערט דיין געשריי ווי דו מוטשעסט זיך אויף פרנסה; נעם אריין אין 

 דיר אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן, איז דאך א שאד צו דאגה'נען.

"ָּכל ָהאֹוֵמר 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ְּבָכל ּיֹום ָׁשׁש  (ברכות ד:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֻמְבָטח ּלֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא", ווער עס זאגט דריי מאל א טאג תהלה לדוד  -ְּפָעִמים 

ב, און -איז ער פארזיכערט אז ער איז א בן עולם הבא, ווייל עס גייט לויטן סדר פון די א

האט עס אין זיך א בקשה אויף פרנסה; לכאורה איז שווער, וואס איז די שייכות אז  אויך

ב, אויך איז שווער -מען באקומט עולם הבא ווייל מען זאגט דאס לויט די סדר פון די א

רמאנט פרנסה זאל מען דערפאר עצו פארשטיין וואס האט צו טון אז ווייל מען ד

אז ווען  (ליקוטי הלכות קריאת שמע, הלכה ה, אות יד)מסביר  באקומען עולם הבא? נאר רבי נתן איז

ב, ער דאנקט און -א מענטש געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן מיט אלע א

לויבט דעם אייבערשטן און זינגט שירות ותשבחות צו אים, מיט דעם איז ער זוכה צו 

ווייל דאס רעדן צום אייבערשטן ווערן א גרויסער צדיק און זוכה זיין צו חיי עולם הבא, 

און אים איבער בעטן אויף אלעס וואס מען האט געטון, מיט דעם ציט מען ארויף אויף 

זיך א הייליגקייט וואס וועט ממילא ברענגען דעם מענטש לחיי עולם הבא. אזוי אויך, 
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ן זאגט ווען מען נעמט אריין אין זיך אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן, אזוי ווי מע

 –גיבסט יעדן איינעם, "ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו"  -אייבערשטער, "נֹוֵתן ָלֶהם"  ואון ד –"ְוַאָּתה" 

 .דער מענטש איז א בן עולם הבא, עיין שם -זייער עסן אין זיין צייט 

דעריבער בעט איך דיר טייערער ברודער, פארלאז זיך אויפן גרויסן באשעפער. 

וי פאר'דאגה'ט? וואס וועט דיר העלפן דאס זארגן? קוק ווי פארוואס זאלסטו זיין אז

אפגעמוטשעט דו ווערסט ווען דו זארגסט זיך! ענדערש נעם אריין אין זיך די אמונה, 

חזר זיך די ווערטער וואס מוהרא"ש האט זיך גע'חזר'ט און געמאכט דערויף א ניגון: 

ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלָעֶדי ְּכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה "ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ֵאין 

ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", אין אידיש מיינט דאס: "אלעס איז דער אייבערשטער און 

נישט דא קיין שום עקזיסטענץ אן אים, און אין יעדע עס דער אייבערשטער איז אלעס, 

י אמונה וועט דיר גרינגער ווערן; זאך איז ער באהאלטן". אז דו וועסט זיך איינ'חזר'ן ד

 .דו וועסט ווערן פרייליך, און אז מען איז פרייליך איז מען סיי ווי מצליח

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 א קאפיטל תהלים פרישט אויף.

 תשע"ט לפרט קטןב' פרשת בשלח, ח' שבט, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 וועט אריבער גיין.אלעס עס איז נישט עק וועלט,  ;דערובר רטייערע דירשטארק 

בירט דיר אויס מיט ואיך ווייס אז דו גייסט אריבער יעצט א שווערע צייט, מען פר

סימן  שיחות הר"ן,(נתן  בירבי האט געזאגט פאר ר וואס דעראבער געדענק  ;א שווערע נסיון

צו איז למען הבחירה והנסיון", אלעס איז א פריוו אויס  -אלעס וואס דו זעסט " :)ש

 ער וועט זיך ווענדן בעת צרה. םבירן דעם מענטש צו זען צו וועופר

זאג איין קאפיטל תהילים, און נעם א תהילים  ;ב דירינעם מיין עצה וואס איך ג

"א גוט קאפיטל תהילים  (חיי מוהר"ן, סימן תפה):רבי זאגט הייליגער דער  .וועט טוישןאלעס 

 ער נעמט אפגעמאטערט און אויסגעטריקנט איז מענטש א ; וועןאיז אזוי ווי א פאנטש"

 דעם אויף פרישט עס תהילים, קאפיטל א איז אזוי אויף, אים פרישט וואס טרינק א

 .ישועות אים גרויסע ברענגט און עס מענטש

(ליקוטי הלכות, נתן זאגט  ביר ;נישט צו ליינען קריאת שמע פארן גיין שלאפןפארגעס 

אז ווען א מענטש ליינט קריאת שמע ביינאכט פאר ער גייט  קריאת שמע שעל המטה, הלכה ב)
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"ֵאינֹו ָזז ִמָׁשם ַעד ֶׁשמֹוֲחִלין ּלֹו", איז מען אים מוחל  –שלאפן און ער איז זיך מתוודה 

 אויף אלע זיינע עבירות.

 .א גוטע נאכט

... 

~~~~~~~~~~ 
 מאכן א קביעות צו זאגן דעם "תיקון הכללי" יעדן טאג; שטיין ווייט פון לצים.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ט' שבט, יום ג' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר

קאפיטלעך די צען  –זע צו זאגן יעדן טאג נאכן דאווענען דעם "תיקון הכללי" 

ט"ז, ל"ב,  -(קאפיטל  תהילים וואס דער רבי האט מגלה געווען פאר א תיקון הברית

 ."נ), ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, "אמ

אז דער "תיקון הכללי" איז מסוגל פאר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)דער רבי זאגט 

צען קאפיטלעך תהילים?  פרנסה און פאר אלע ישועות; ווי לאנג נעמט דען צו זאגן

דערפאר זאלסטו זיך מאכן א קביעות יעדן טאג נאכן דאווענען צו זאגן דעם תיקון 

הכללי, און ווען דו קומסט אן צו קאפיטל ע"ז ווען דו זאגסט די ווערטער "קֹוִלי 'ֶאל 

ף ֱאִקים'" זאלסטו קוקן אויף די אותיות פון די מילוי פון די שמות "ֵקל ֱאִקים" (אל"

 למ"ד, אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם).

דפוס היכל הקודש וואו עס  -זע צו האלטן אין דיין תפילין בייטל א תיקון הכללי 

איז אריין געלייגט די שמות פון "ֵקל ֱאִקים" מיט די מילוי, אזוי ווי דער רבי האט 

ת ווען מען זאגט די אז מען זאל אינזין האבן די שמו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רה)געזאגט 

תיקון הכללי; מוהרא"ש האט דאס געהייסן דרוקן ביי קאפיטל ע"ז ביי די ווערטער 

"קֹוִלי ֶאל ֱאִקים", אז דארט זאל מען דאס אינזין האבן; דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו 

 פאררעכטן אלעס און האבן פרנסה בניקל.

אנטלויפט פונעם מלאך המוות! איך בעט דיר זייער אנטלויף פון ליצנות ווי מען 

דער מלאך המוות קען נישט שאדן מאכן דעם מענטש אזוי שטארק ווי ליצנות קען 

הרג'נען דעם מענטש; אלע מחלוקת וואס זענען דא צווישן אידישע קינדער איז נאר פון 

 לצים.

", וועסטו "ָּגֵרׁש ֵלץ", פארטרייב דעם לץ, "ְוֵיֵצא ָמדֹון (משלי כב, י):שלמה המלך זאגט 

ן; עס איז נישט דא נאך אזא סכנה ווי צו האבן שייכות עפטור ווערן פון אלע קריגעריי

מיט לצים. ווער איז א לץ? דער וואס רעדט אויף ערליכע אידן; ווען דו הערסט איינעם 
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רעדן אויף ערליכע אידן זאלסטו אנטלויפן פון אים ווי מען לויפט פונעם טייוול. די 

ן ערליכע אידן זענען בעלי עבירות און גרויסע בעלי גאווה, און ווען עס וואס שפעטן פו

אזוי  -: 'עבירה מיט גאוה' קומט ארויס א 'לץ' אלןזיך צוזאם די צוויי קעמיק ןשטעל

און דער וואס האלט  –דער וואס זינדיגט, "ָיִהיר"  -"ֵזד"  (משלי כא, כד):זאגט שלמה המלך 

"ֵלץ ְׁשמֹו", דער איז א לץ; ער וויל נישט נעמען קיין מוסר,  -זיך גרויס, זיין נאמען איז 

 דערפאר שפעט ער אפ פון די תורה און פון די ערליכע אידן וואס לערנען אונז די תורה.

 .אז דו וועסט אריין נעמען די ווערטער אין דיר וועסטו האבן א גוט לעבן בזה ובבא

... 

~~~~~~~~~~ 
 בארואיגט און מאכט גוט פאר'ן מענטש.רעדן צום אייבערשטן 

 יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 .דאס וואס דו ביסט אזוי מבולבל וכו' איז ווייל דו רעדסט נישט צום אייבערשטן

פארבלאנדזשעט, ווייל מען איז  –"ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ"  (שמות יד, ג):אין פסוק עס שטייט 

דער 'ְמַדֵּבר', דער מויל איז פארמאכט; דאס איז די סיבה  –"ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר" 

 פארוואס דו בלאנדזשעסט. הייב אן רעדן צום אייבערשטן וועט דיר גוט ווערן.

אפ פון מענטשן, דו וועסט נאר ווערן אנטוישט און דערביטערט. דער  דירלאז 

"ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם, ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו", פארשאלטן זאל  (ירמיהו יז, ה):נביא זאגט 

מענטש, "ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו", און פונעם אייבערשטן א זיך אויף  טוואס פארלאז ערזיין ד

לנעם ערט ער זיך אפ. "ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה", ער וועט זיין צוגעגליכן צו אן איינצקע

בוים אין מדבר, "ְוא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב", און ער וועט נישט זען דאס גוטס. ווייל ווען 

מען פארלאזט זיך אויף מענטשן האט מען גארנישט, מען טרעפט זיך נאכדעם איינער 

ס. "ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה'", וואויל איז דעם מענטש וואס פארלאזט זיך אליינ

 .אויפ'ן אייבערשטן, "ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו", וועט אים דער אייבערשטער העלפן

פרוביר מיט אלע כוחות צו זיין פרייליך; זוך אויף גוטע נקודות אין דיר אליינס 

 און זיי זיך מחי' דערמיט.

"ָראּוי ָלֶכם ִלְׂשמַֹח ִּבי, ַמה ֶּׁשְּזִכיֶתם  (שיחות הר"ן, סימן קעז):דער הייליגער רבי זאגט 

ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ַרִּבי ָּכֶזה", איר דארפט זיך זייער פרייען אז איך בין ענקער רבי; ווי וואלטן 

דעם אליינס מיר געווען אן דעם רבי'ן? ווי וואלטן מיר אויסגעזען אן דעם רבי'ן? מיט 

 אז מיר האבן אזא רבי דארפן מיר זיך זייער פרייען.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווער נישט צעבראכן אז דער שידוך האט זיך נישט אויסגעארבעט.

 יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 

 .... נרו יאיר לכבוד

בראכן אז די מיידל עווער נישט צ ;שטארק זיך, דער אייבערשטער איז מיט דיר

דו לערן ווייטער פלייסיג די  .ן שידוך'זי וויל נישט גיין ווייטער מיטאז האט געזאגט 

הייליגע תורה און גיי ווייטער ארום מיט א שמייכל וועסטו בקרוב טרעפן דיין 

 זיווג. באשערטע

 -וען דעם רבינ'ס ווייב איז נפטר געווארן און דער רבי איז געווען אין ראדוויל ו

זענען געקומען אסאך פרויען זיך משדך  -בעפאר'ן א שידוך טון מיט זיין צווייטע ווייב 

אלע זענען זיינע אז  (חיי מוהר"ן, סימן תקצה)געזאגט דעמאלט זיין מיט אים, האט דער רבי 

מענטש האט כמה וכמה זיווגים, ביי יעדן איינעם גייט עס  שידוכים, און יעדער

אלע שידוכים וואס מען רעדט איז שוין אויך א בחינה פון שידוך, אפילו עס  ;אנדערש

"ְוִלְפָעִמים נֹוְסִעים ַלֲעׂשֹות  :קוק דעם לשון פון רבי'ן למעשה. ווערט נישט אויסגעפירט

מען  ,אמאל פארט מען שוין צום שידוך ,ֵמֵאיֶזה ִסָּבה" ַהִּׁשּדּו ּוְבֵעת ַהְּגָמר ִנְפָרִדים

נישט, דארף עס ווערט צום סוף עס גייט שוין ווערן, און אז ט נמען מייאון טרעפט זיך 

 .מען וויסן אז דאס איז אויך געווען א שידוך

 ,ן ווייטער דיינע שיעורים כסדרןנעגיי צוריק אין ישיבה לער ,דיר זייערבעט איך 

 .דו וועסט טרעפן דיין שידוך בקרובאז דער אייבערשטער וועט דיר העלפן און 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .הערן ניגונים בשעת מען לערנט משניות

 יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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זאלסט זיך שטארקן מיט אלע דיינע כוחות ווייטער צו דינען איך בעט דיר זייער 

דעם אייבערשטן; איך בין זיך מחי' צו הערן אז דו גייסט שוין מסיים זיין די צווייטע 

מאל ששה סדרי משנה און אויך אז דו ביסט מעביר סדרה יעדן טאג שנים מקרא ואחד 

 תרגום.

ם וואס מאכן חוזק פונעם סדר דרך קוק נישט אויף קיינעם און הער נישט צו צו לצי

"עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה, ַוִּתְׂשַחק ְליֹום  (משלי לא, כה):הלימוד; געדענק וואס שלמה המלך זאגט 

"ֵאיָמָתי ַהּתֹוָרה ְמַׂשֶחֶקת  (שמות רבה נג, ב):ַאֲחרֹון"; זאגן אויף דעם די הייליגע חכמים 

זעט דער מענטש וואס ער האט געטון  ָלָאָדם?" ווען לאכט די תורה צום מענטש? ווען

אין זיין לעבן? "ֱהֵוי ְליֹום ַאֲחרֹון", ביים לעצטן טאג; דעמאלט נעמט מען אפיר אלע 

תורה וואס דער מענטש האט געלערנט, אלע פסוקים חומש און פרקים משניות וואס ער 

ען האט געלערנט, דעמאלט וועט מען זען וואס איז געווארן פון אלע דפים גמרא. מ

וועט אנערקענען די ווארהייט פונעם סדר דרך הלימוד און דאס גרויסקייט פון אלע וואס 

 האבן געפאלגט דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות.

"לאכן, לאכט דער וואס לאכט צום לעצט"; ווען איינער מאכט אוועק דעם רבינ'ס 

'סדר דרך הלימוד', ער לאכט און מאכט ליצנות דערפון אז עס הייסט נישט געלערנט 

"ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְוֵריָקם  (רות א, כא):וועט ביי אים מקוים ווערן דער פסוק וואס שטייט 

גייט ארויף אויף א מענטש וואס האט נישט אויסגענוצט זיינע יארן; זיין  ֱהִׁשיַבִני", דאס

נשמה קלאגט: "ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי", איך בין אראפ געקומען אויף דער וועלט אנגעפילט 

, (עיין זוהר חדש, רות)מיט כל התורה כולה, אבער: "ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני", איך גיי צוריק ליידיג 

האט געלערנט אויפ'ן סדר דרך הלימוד קומט ארויף פרייליך אנגעפולט  און דער וואס

 מיט כל התורה כולה.

דאס וואס דו פרעגסט צי מען קען הערן ניגונים בשעת מען לערנט משניות; אויב 

עס וועט דיר העלפן דו זאלסט קענען בעסער זאגן פרקים משניות קענסטו הערן 

 פרייליכע ניגונים.

נק דעם שפריך ווארט: "קוק אויף מיר אבער ריר מיר נישט צו", בנוגע וכו'; געדע

 אז דיין ... האט לויזע הענט וכו' זאלסטו שטיין ווייט פון אים.

בנוגע אז אסאך מאל קלאפסטו ביי מיין טיר און איך ענטפער נישט; דארפסט 

פט. פארשטיין איך בין זייער פארנומען און איך קען נישט אלץ עפענען ווען מען קלא

אבער עס איז דא א טיר, וואס ווען אימער מען קלאפט אויף יענעם טיר עפנט מען 

מרדכי הצדיק  (מגילה יב:):אייביג, קלאפ ביים אייבערשטנ'ס טיר. די הייליגע חכמים זאגן 

ער האט ליכטיג געמאכט פאר אידישע קינדער  -האט געהאט אפאר נעמען "ֶּבן ָיִאיר" 
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ער האט געבעטן דעם אייבערשטן און מען האט  -ִׁשְמִעי" מיט זיינע תפילות; "ֶּבן 

'קיש' איז א לשון פון קלאפן, "ֶׁשִהִּקיׁש ַעל ַׁשֲעֵרי  –צוגעהערט זיינע תפילות; "ֶּבן ִקיׁש" 

ַרֲחִמים ְוִנְפְּתחּו לֹו", ער האט געקלאפט אויף די טירן אויבן אין הימל מען זאל אים 

 און מען האט אים געעפנט. -ן עפענען, מען זאל רחמנות האבן אויף די איד

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זיין ערליך, מיט ערליכע חברים

 יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 דיין בריוו. איך האב ערהאלטן

ך וואס עאיך האב זייער הנאה צו הערן פון דיר אז דו חבר'סט זיך נאר מיט מיידל

ן אועלפסל פה אדער טעקסט אויפן וווען דו הערסט ווי א מיידל רעדט ניב ,רעדן איידל

צוריק אז דו ווילסט איר דו שרייבסט און ע ווערטער הערסטו אויף רעדן מיט איר 'סאומי

איך האב און געליינט דיין בריוו אפאר מאל, איבעראיך האב  מיט איר. מערנישט רעדן 

 ך.עט צו הערן אז מיר האבן ביי אונז אין 'בית פיגא' הייליגע מיידלדזיך זייער געפריי

קן פון ורדי  נטערודי מיידל וואס קוקט מאוויס א ףרחמנות אויעס איז א גרויס 

ס אירע עלטערן, דערווייל ווערט זי אליינס זי מיינט אז זי שפילט אוי ;אירע עלטערן

ווייל ווען מען קוקט גוי'שע  .טשענען אין איר לעבןוזי וועט זיך מאון אויסגעשפילט 

א זענען דאס ציט נאכדעם צו שמוציגע זאכן וואס  ;מאוויס שאדט דאס פארן לעבן

 לעבן רחמנא לצלן. ןגרויסע סכנה אינעם גשמיות'דיג

האט בריוו פאר די מיידל וואס  עםן דזוויילאגן זאלסט איך וואלט דיר פארגעש

 טעגאנצעדארט מאוויס דערציילט אז זי האט א לעפטאפ שטילערהייט און זי קוקט דיר 

זי זאל וויסן אז זי טוט זיך אליינס שלעכטס מיט דעם וואס זי קוקט כדי נעכט, 

ן אבער עס איז זי מיינט אז דאס וועט איר פרייליך מאכ ;באהאלטענערהייט מאוויס

 דאס וועט איר מאכן מער דעפרעסט. ,נקט פארקערטופ

 עס;על כל פנים דו שטארק זיך ווייטער צו זיין ערליך און נאר האבן ערליכע חבר'ט

 .זיך חבר'ן וך, מיט זיי זאלסטעברוך השם אז דיין גאנצע קלאס זענען ערליכע מיידל

 .ענינים אלעהאבן הצלחה אין דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט 
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... 

~~~~~~~~~~ 
 זיי פארנומען מיט דיר, נישט צו פאררעכטן די וועלט.

 יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 , תלמיד ישיבת תפארת התורה.נרו יאיר... לכבוד 

 יגמלך כל טוב סלה.מי שגמלך כל טוב היא 

דו ביסט ער האט דיר געמאכט אז דאנק דעם אייבערשטן אויף די נס וואס 

טון קיין צו זיך מקבל נישט אויף זיי און  געראטעוועט געווארן פון דעם עקסידענט

 טרעפן דיין זיווג.אם ירצה ה' נאך אביסל וועסטו  ;סכנה'דיגע זאכן

נישט מאכן קיין לייסענס צו דרייוון א דו וועסט מיר פאלגן און אז איך האף 

עס און דאס איז א גרויסע סכנה  .מוהרא"ש איז געווען זייער דערקעגן ;יקליס-ראמאט

 לוינט נישט צו איינשטעלן דאס לעבן פאר די קליינע תאוה'לע.

איך בעט  .ש זיך נישט ארייןימאון דו שטיי אין דער זייט  ;בנוגע דיין מומע וכו'

אפילו יענער איז נישט גערעכט, ער  .אידא לסט קיינמאל נישט וויי טון דיר ברחמים זא

ער האט אריין גענארט דיין מומע וכו' וכו', זאלסטו נישט און וויל נישט געבן קיין גט 

ווער רעדט נאך אין דעם פאל ווען דאס האט בכלל נישט מיט דיר  .טון קיין ווילדע זאכן

ו ווילסט העלפן דיין מומע תחי' זאלסטו בעטן פאר אז ד .זאלסטו זיכער גארנישט טון -

קיינער זאל נישט וויסן פון קיין צער און עגמת אז איר און פאר אלע אידישע קינדער 

 נפש.

דו ביסט נאכדעם וואס שוין טועם געווען פון די אונגארישע וויין דאך דו האסט 

זיין פארנומען צו צו מקורב צום רבי'ן, דארפסטו נעמען די שכל פון רבי'ן נישט 

ץ אויס דיינע ועכטן די וועלט נאר אריין כאפן תורה מצוות ומעשים טובים. נרפאר

י פרקים משניות און "זע צו לערנען יעדן טאג ח ;בחור'ישע יארן מיט לימוד התורה

צו וויסן אז מיר  ,אסאך בלעטער גמרא ביז דו וועסט זוכה זיין צו קומען צו ישוב הדעת

וואס באלד קערן מיר  -דא אזוי ווי געסט נאר מיר זענען  ,פאר צו לאנג אד זענען נישט

זיין פארנומען מיט  א שאד צואיז דאך זיך שוין צוריק אהיים צום אייבערשטן, 

 נארישקייטן.

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

... 
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~~~~~~~~~~ 
 צדיק לברכה.די מתנה "מוהרא"ש" זכר 

 שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן "א' פרשת בשלח, יהיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

כר יארצייט סעודה לכבוד מוהרא"ש זצו די דענען אנלייאיך וויל דיר פערזענליך א

וואך דינסטאג נאכט אין  עקומענדיגם ירצה ה' פארקומען אוואס וועט  צדיק לברכה,

מיר וועלן זיך מחזק זיין מיט די מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ; ישיבה

וואס האט אונז  - כר צדיק לברכהמוהרא"ש ז -קייט גאזא ליכטי ,אין אונזער דור

מיר זאלן לעבן מיטן אז אויפגעהויבן פון וואו מיר זענען געליגן און אונז צוגעברענגט 

 .יבערשטןאי

 -וואס דו ליינסט פון מיר  ןאלע בריוואון אלע דיבורים וואס דו הערסט פון מיר 

די אלע שכל און הקדמות  .איך אן מוהרא"ש בין גארנישט ;דאס איז אלעס מוהרא"ש

וואס דו האסט געלערנט אין ישיבה דאס אלעס קומט פון מוהרא"ש וואס ער האט דאס 

דאס  -און פון 'איש אמונות'  'עצתו אמונה'פון  ןלע בריווא .גענומען פון הייליגן רבי'ן

 .איז מוהרא"ש

אז איך האב זיך איז שענסטע זאך וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט מיר  יד

 כר צדיק לברכה.סט פון הייליגן רבי'ן דורך מוהרא"ש זאודערוו

איך וויל דיר מחזק זיין ווייל דו וועסט קומען צום יארצייט סעודה, אז איך האף 

איך  ,די יארצייט סעודה וועט זיין א 'כינוס המפיצים' ;דו זאלסט אויך ווערן א מפיץ

ווייל איך האב א שליחות פון צוליב דעם פאר נישט קיין ארץ ישראל צום יארצייט נאר 

זיי זאלן אויך עוסק זיין אין אז געלייט דא מחזק זיין די בחורים און יונצו מוהרא"ש 

 .הפצה

מאכן עפעס מיט'ן זי וויל זיך משתתף זיין  ידיין ווייב תחי' צ ןאויב דו קענסט פרעג

 '.תחי... זיך פארבינדן מיט מרת קען זי ווי למשל א קוגל וכדומה;  ,פאר די סעודה

 ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע 

... 

~~~~~~~~~~ 
 א גרוס פון די סקול.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, י"ב שבט, שירה -עש"ק פרשת בשלח  –רת ה' יתברך בעז



תשע"ט ִיְתרֹו| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | טו    

 '.... תחילכבוד אונזער חשוב'ע מנהלת מרת 

איך בין נעכטן געווען אין סקול, איך  ;איך וויל אייך איבער געבן א גריס פון סקול

ך, אלע זענען בעלי דרך עמיידל עלכעדער וועלט נאך אז ףעס איז דא אוי יווייס נישט צ

אזא  ;פטואין די לדאס שפירט ממש מען  .ארץ, אלע זענען אנגעפולט מיט מידות טובות

זיך אן  עס זעט ;אזא פרייליכקייט, מען שפירט דארט השראת השכינה ,פאזעטיווקייט

 די כוחות וואס איר לייגט אריין אין זיי.

זיי שרייבן מיר  ,ך שרייבן מיר כסדר בריוו אז זיי זאגן תהילים יעדן טאגעדי מיידל

זיי ווילן  ;ך מיט תכליתעדי מיידללעבן אויך  תהלים. זיי זענען מסייםווען מאל  סיעדע

 עסזיי ווייסן אז חבר'ט .ן איזוואס דער לעבזייער גוט זיי ווייסן און נה האבן ואלע חת

נה האבן און אויפשטעלן א שיינע דור ודער לעבן איז חתנאר דער לעבן, נישט איז 

 ערליכע אידן.

ברוך השם די חדר איז אויך זייער גוט, די קינדער לעבן מיט אמונה, די קינדער 

יעדע זאך וואס זיי דארפן בעטן זיי דעם אייבערשטן, אבער  ;ס עצות'לעבן מיטן רבינ

אנדערע חדרים לערנט מען דאך אין ווייל ווי נישט  ,סקול זעט זיך עס מער ארויס די ביי

בט אונז, אבער מען יעס איז טאקע נישט דאס וואס דער רבי ג ,אויך תורה ויראת שמים

דאס איז ך עוען עס קומט צו די מיידלמה שאין כן ו .זעט דאס נישט ארויס פון אינדרויסן

ך מיט עדליוועלט לעבן מי אויף דער אווו .דושיםיא חידוש שבח ,ד במינהיאיז יח

 איך ט מען קינדער זאלן לעבן מיטן אייבערשטן?ינוואו אויף דער וועלט טרע אמונה?

 ן זיך.רפי מיידלעך די ווי הערן און זען פון איבעראשונג גרויס פון בריוו די אייך שרייב

 ,ךעאויך דאנק איך אייך אז איר האט נעכטן נאכט געמאכט א שיעור פאר די ווייבל

נע ווייב און עזיי אויסלערנען ווי צו זיין א איבערגעגעב ;די תלמידות פון 'בית פיגא'

ם ירצה ה' נאך אביסל וועט זיין א ,יעצט האלטן מיר נאך ביים אנהייב .מאמע וכו' וכו'

 ,ך מיט וועם צו לערנען די זיסע עצות פון רבי'ןעוועט איר האבן נאך ווייבל ,נאך כלות

לעבן א שיינע לעבן אויף די וועלט ווען מען נעמט אריין דעם אפמען קען זיך ווי 

 אייבערשטן אין טאג טעגליכן לעבן.

ך געבן פרישע כוחות איר זאלט קענען צוריק קומען אין ידער אייבערשטער זאל אי

 ך ווארטן שוין מיט אזא בענקשאפט צו זייער מנהלת.עלע מיידלא ,סקול

ער לערנט אין כולל בהתמדה רבה פון רו יאיר; מאן נ ערא גריס פון אייער חשוב'

איך אליין בין און  ,איך האב שוין געזען אסאך כוללים .אינדערפרי ביז אויפדערנאכט

 ה ווי ביי אונזערע יונגעלייט.געווען יארן אין כולל, מען טרעפט נישט אזא התמדת התור
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נטאג ביי זיין ואיך האב פארהערט די וואך ז רו יאיר,נ... א גריס פון אייער זון 

 .די משניות כזקן ורגיל, ער לערנט זייער פלייסיג קעןער  ;כיתה

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 שלום מיט אייער מאן.מאכט 

 שנת תשע"ט לפרט קטן, י"ב שבט, שירה -עש"ק פרשת בשלח  –רת ה' יתברך בעז

 '.... תחימרת 

 בריוו.אייער  לטןאאיך האב ערה

אזוי פירט זיך נישט אויף א ט, ווייל נישט גערעכאז איר זענט זאגן אייך ז ואיך מ

 .אידישע פרוי, מען טאר נישט רעדן אזוי צום מאן

מאן איז אזוי אייער אז  .ס קישקעס'מאנאייער נישט אויף  טעס, יךיבעט אאיך 

ער איז און , אייך ער העלפט ;דארפטאיר אלעס נאך וואס אייך בט יאון גאייך וואויל צו 

עס איז א גרויסע  ?!עסן די יארןאויף אים אזוי  איר וואס דארפט, באמת א וואוילער איד

 עבירה פאר א פרוי צו פייניגן דעם מאן.

, אז איבער יעצט נאך פאר שבתאייך  'סבעט ;צו מאכן שלום טזעזייער, איך בעט 

 שבת מיט א פרייליכקייט און מיט שלום.אינעם זאלט אריין גיין איר 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~
 איך זיך פאררעכטן?ס'איז שובבי"ם, ווי אזוי קען 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין דורכגעגאנגען זייער א שווערער עבר, איך בין ליידער דורכגעפאלן מיט גאר הארבע עבירות, 

אפילו אויף איסורי כריתות רחמנא ליצלן, און ב"ה אז מיט אסאך תפלות און אסאך הילף האב איך זוכה 

 די בלאטע, און ווערן א ריינער ערליכער איד. געווען ארויסצוקריכן פון

אזוי ווי מ'האלט יעצט אין די טעג פון שובבי"ם, וויל איך וויסן אויב ס'איז דא א וועג פאר מיר מתקן צו 

זיין דעם שווארצן עבר, אינגאנצן אפצומעקן די אלע שלעכטע עבירות. איך בין גרייט צו טון אלעס וואס דער 

עט מיר שרייבן, אפילו צו פארן קיין אומאן זאגן תיקון הכללי, זאגן משניות, אדער סיי ראש ישיבה שליט"א וו

וואס, אויסער צו פאסטן וואס אויף דעם האב איך נישט קיין כח; אבער איך וויל וויסן אויף זיכער מיט א 

אכטן, און קלארקייט אז נאכדעם וואס איך האב געטון די אלע זאכן, האב איך מיט דעם שוין אלעס פארר

 ס'איז נישט געבליבן מער קיין זכר פון מיינע שלעכטע מעשים פון אמאל.

יישר כח פאר אלעס, און ספעציעל פאר די אלע בריוו, וואס העלפן אזויפיל טויזנטער אידן איבער די 

 וועלט, יעדער מיט זיינע שוועריקייטן.

 לוי

 תשובה:

 נת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת בשלח, ח' שבט, ש - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד לוי נרו יאיר.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו האסט אפגעלאזט אלע שלעכטע 

 מעשים און זוכה געווען זיך צוריק קערן צום אייבערשטן.

קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס פאר א שמחה דו האסט גורם געווען אויבן דו 

אליהו הנביא  ;האסט אפגעלאזט דיינע שלעכטע מעשיםאין הימל מיט דעם וואס דו 

ָוָאֶרץ", די הימל און ערד זענען מיינע  ַמִיםָׁש ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי " :)רבא, פרק לא(תנא דבי אליהו זאגט 

 ֹוָהָאב ִלְבנ הּפֶ ַצ ֶׁשְּמ  הַּמ ִמ  ֵתרֹוי ָרֵאלְׂש ָלֶהן ְליִ  הּפֶ ְמַצ ּו בֹוֵׁש י אּוה ּורּבָ  ֹוׁשדָּק ַה ֶׁש " ,עדות

", אז דער אייבערשטער ווארט אז אידישע קינדער זאלן ָבהְּתׁשּו ׂשּועֲ ֶׁשּיַ  ּהְלַבֲעלָ  הָּׁש ְוָהִא 

זיך צוריק קערן צו אים אסאך מער ווי א טאטע ווארט צו זען זיינע קינדער און אסאך 

ג און נחת ותענ עא קיין גרעסערד עס איז נישט ;מער ווי א פרוי ווארט אויף איר מאן



תשע"ט ִיְתרֹופ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       יח | 

ן א איד טוט תשובה, דער אייבערשטער איז אים מוחל וועווי רוח ביים אייבערשטן 

 אויף אלע זיינע עבירות.

דו ביסט גרייט צו טון אלעס אויף דער וועלט אפצומעקן דיינע אז דו שרייבסט 

דער רבי האט זאלסטו וויסן אז  ;צו פאסטן -חוץ איין זאך האסטו נישט קיין כח  ,זינד

וואס דארף ער פאסטן, און  -וער עס ווייסט פון מיר "ו (עיין חיי מוהר"ן, סימן תצא):געזאגט 

וואס העלפט אים פאסטן"; אז מען ווייסט פון די עצות  -ווער עס ווייסט נישט פון מיר 

נאר פגמים, די ת צו מתקן זיין ופון הייליגן רבי'ן דארף מען נישט טון קיין שווערע עבוד

און דערציילן צום אייבערשטן כטן מיט די זיסע עצה פון רעדן רעמען קען אלעס פאר

ווען ער וואלט ווען אז דער רבי האט בפירוש געזאגט  פאר'ן אייבערשטן. אלעס

נגע יארן צו וואס מען קען צוקומען אז מען רעדט צום אייבערשטן, וגעוואוסט אין זיינע י

געווען וואלט ער זיך נישט אזוי געמוטשעט מיט שווערע עבודות, ער וואלט נאר עוסק 

רעדן צום אייבערשטן אויף דיין צו נען אויזאלסטו זיך צוגעוודערפאר  ;אין התבודדות

אלעס וואס  ,זאלסט אים אלעס דערציילן .שפראך וואס דו ביסט צוגעוואוינט צו רעדן

 -און אים בעטן ער זאל דאס אלעס אפמעקן  ,נגע יארןון און דיינע יודו האסט אפגעט

 עקט.וועט אלעס ווערן אפגעמ

דער  ;ס ציון אין אומאן'דאי זאלסטו זיך אריבער כאפן צום רבינודאי און אוואו

 זאגן דארט און ציון זיין צו קומען וועט עס ווער :(חיי מוהר"ן, סימן רכה) רבי האט צוגעזאגט

, ט"נ, ב"מ, א"מ, ב"ל, ז"ט - קאפיטל( תהילים קאפיטלעך צען די - הכללי תיקון דעם

 האט ער אפילו, זכות זיין פאר לצדקה פרוטה א געבן און) נ"ק, ז"קל, ה"ק', צ, ז"ע

 אים, ברייט די אויף און לענג די אויף לייגן מיר איך וועל", הארבסטע עבירות די געטון

 דערפאר"; תחתית שאול פון נעמען ארויס אים איך וועל פיאות די ביי, טון צו טובה א

קיין  זאלסטו זיך אריבערכאפן געווען פוגם האסט דו וואס פאררעכטן ווילסט דו אז

זאלסט זאגן דעם תיקון הכללי און זיך מתוודה זיין פארן אייבערשטן, וואו דו אומאן, 

 דורכדעם וועסטו זוכה זיין אלעס צו פאררעכטן.

אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט און  ,מאך זיך א שיעור אין משניות

דאס וועט אראפ נעמען פון דיר אלע פלעקן  .ער אן פארשטייןזאלסטו זאגן די ווערט

טעמי המצוות, (אזוי ווי דער הייליגער אריז"ל זאגט  ,דו וועסט באקומען א נייע נשמהאון 

 .ָמהָׁש נְ איז די אותיות  ָנהְׁש ִמ אז  )עמ' צב פרשת ואתחנן,

דאס וועט אפמעקן פון דיר אלע דיינע  ;אויך זאלסטו לערנען יעדן טאג גמרא

 םֶּת לְ ֶׁשִּקּבַ  יָון"ּכֵ ): הלכה ח ,פרק ד ,ירושלמי ראש השנה(זאגן כמינו זכרונם לברכה אזוי ווי ח .עבירות

דער אייבערשטער  ",ם ִמְיֵמיֶכםא ֲחָטאֶת  ּוִאילּכְ , ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָרהּתֹו לֹוֲעֵליֶכם ע
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איר נעמט אן צו לערנען די הייליגע תורה וועל איך אז " :זאגט פאר אידישע קינדער

איך וועל קוקן אויף אייך כאילו איר האט קיינמאל נישט  ,עבירות ענישט רעכענען אייער

 ".געזינדיגט פאר מיר

ז דו וועסט דאס אלעס מקיים זיין קענסטו זיין זיכער מיט א קלארקייט אז דו א

 .אכטןרהאסט אלעס פאר

... 

~~~~~~~~~~ 
 איז אזוי שלעכט מיט דראגס? וואס

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צום ערשט דארף איך זיך באדאנקען פאר אייערע שיעורים, מיין גאנצע אידישקייט האלט זיך נאר אין 

אייער זכות. איך הער אלע שיעורים, און אויך מיינע חברים הערן די שיעורים, און מיר זענען זיך זייער מחזק 

 ם.מיט דע

איך האב געהערט אויף אייערע שיעורים אז איר רעדט זייער שטארק קעגן דראגס. מיין מצב איז אז 

איך בין זייער פארקויפט פאר דעם, איך רייכער מאריכוואנא, און ס'איז טאקע אמת אז דאס קאסט מיר 

פארוואס איך זאל וועלן זיך אסאך געלט, אבער למעשה איז מיר דאס זייער גוט, איך זע נישט קיין סיבה 

 אפלאזן פון דעם.

 שלום

 תשובה:

 יום ב' פרשת בשלח, ח' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שלום נרו יאיר

שטיק סתירה, קודם באדאנקסטו זיך אז דו ביסט זיך מחזק מיט  ייןדיין בריוו איז א

די דיבורים פון הייליגן רבי'ן אבער פון די צווייטע חלק זע איך נישט אז דו ביסט זיך 

מחזק מיט די דיבורים פון הייליגן רבי'ן; פון דעם אז דו לויפסט זיך פאר'סמ'ען מיט 

, עם רבינ'ס ווערטער פאר התחזקותדראגס רחמנא לצלן זע איך אז דו נעמסט נישט ד

ווען דו וואלסט טאקע אנגענומען די התחזקות פון רבי'ן וואלסטו נישט געלאפן צו  וויי

 דעם השם ירחם.

איך בעט דיר זייער, האב רחמנות אויף דיר און אויף דיינע קינדער; אנטלויף פון 

"ֵיׁש ֶּדֶר ָיָׁשר ִלְפֵני  כה):(משלי טז, דראגס וואס איז סם המות. קוק וואס שלמה המלך זאגט 

ִאיׁש, ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי ָמֶות", עס זענען דא זאכן וואס זעט אויס פאר'ן מענטש ווי א גלייכע 



תשע"ט ִיְתרֹופ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כ | 

זאך אבער דער סוף פון דעם איז טויט; דאס איז ממש וואס פאסירט ביים נעמען דראגס, 

ך דאכטן אז עס מאכט פרייליך עס זעט אויס אין אנהייב ווי א געשמאקע זאך, עס קען זי

 אבער דער סוף איז אז מען פארלירט אלעס.

"ַאל ֵּתֶרא ַיִין ִּכי  לה):-(משלי כג לאדער חכם מכל אדם  -נאך זאגט שלמה המלך 

ִיְתַאָּדם", גיי נישט נאך רויטע פיינע וויין וואס זעט אויס געשמאק, "ִּכי ִיֵּתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו", 

ווייל ווען מען הייבט אן טרינקן וויין, "ִיְתַהֵּל ְּבֵמיָׁשִרים", ווערן אלע וועגן גלייך; אלע 

יתֹו ְּכָנָחׁש ִיָּׁש", דער סוף פונעם שיכור איז ווי עבירות זען אויס ווי גלייכע וועגן. "ַאֲחִר 

מען כאפט א ביס פון א שלאנג, "ּוְכִצְפעִֹני ַיְפִרׁש", אדער א ביס פון א גיפטיגע שלאנג 

וואס שטעכט מיט גיפט, "ֵעיֶני ִיְראּו ָזרֹות", דער שיכור הייבט אן קוקן אויף פרעמדע 

ֵּבר ַּתְהֻּפכֹות", און מען הייבט אן רעדן פארקערטע זאכן. פרויען רחמנא לצלן, "ְוִלְּב ְיַד 

דאס זעלבע איז מיט דראגס, מען פארלירט אלע הרגשים און מען פארלירט אינגאנצען 

דעם מח. "ְוָהִייָת ְּכׁשֵֹכב ְּבֶלב ָים", דער שיכור, און אזוי אויך דער מענטש וואס נעמט 

גט אויפן וואסער, "ּוְכׁשֵֹכב ְּברֹאׁש ִחֵּבל", און שפירט זיך ווי א מענטש וואס לי -דראגס 

אזוי ווי דער וואס ליגט אויפן שיף וואס שאקלט זיך. און ווען דער שיכור ניכטערט זיך 

אויס, זאגט ער "ִהּכּוִני ַבל ָחִליִתי", מען האט מיר טאקע געשלאגן אבער עס טוט נישט 

מיר אנגעקלאפט אבער איך האב עס נישט  וויי, "ֲהָלמּוִני ַּבל ָיָדְעִּתי", מען האט

געשפירט. "ָמַתי ָאִקיץ אֹוִסיף ֲאַבְקֶׁשּנּו עֹוד", ער פרעגט: "ווען וועל איך שוין אויפשטיין 

 און גיין טרינקען נאך וויין?"

עס איז כדאי דו זאלסט זיך מאכן א שיעור אין ספר משלי; ספר משלי האט אין זיך 

דו וועסט לערנען יעדן טאג א פרק וועסטו עס מסיים זיין  איין און דרייסיג פרקים, אז

יעדן חודש. נאכן לערנען ספר משלי וועסטו שוין נישט פרעגן אזא נארישע קשיא: 'וואס 

איז שלעכט מיט דראגס?' ווייל דו וועסט זען די סוף פונעם מענטש וואס געוואוינט זיך 

 צו צו שלעכטע געוואוינהייטן.

ן מיט אונגארישע וויין, די יין המשומר פון הייליגן רבי'ן; ענדערש טרינק זיך א

דאס מאכט פרייליך דעם מענטש און עס נעמט אוועק פון אים אלע צער און עגמת נפש. 

איינמאל דער מענטש איז טועם פון רבינ'ס ווערטער קען מען אים שוין נישט אפנארן, 

"ווער עס האט געטרינקען אונגארישע  :(חיי מוהר"ן, סימן רס)אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

 וויין, דעם קען מען שוין נישט פארנארן".

דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף דיר זאלסט באקומען שכל און 

 אויפהערן נעמען סם.

... 
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 וואס טו איך אז מיין זון האט נישט קיין נארמאלע סדר היום?

 שאלה:

 "א,לכבוד דער ראש ישיבה שליט

איך בין א פרוי, איך האב א זון אין די דרייסיגער יארן, וואס ער האט זיך ליידער גע'גט, און ער וואוינט 

 ביי מיר אינדערהיים.

איך בין זייער צופרידן פון זיין התנהגות, און איך האף אז ער וועט טרעפן זיין ריכטיגער זיווג בקרוב, 

ייט אויף יעדן טאג זייער שפעט, ער האט א צעפארענער עס שטערט מיר אבער זייער שטארק אז ער שט

סדר, און איך האב מורא אז דאס וועט אים זייער שטארק שטערן פאר שידוכים, ווער וועט דען וועלן נעמען 

 איינעם וואס האט נישט קיין נארמאלער סדר היום?

 פלאץ?וואס קען איך טון דאס צו פאררעכטן, אים צו שטעלן נארמאל אויפ'ן 

 יישר כח

 תשובה:

 יום ב' פרשת בשלח, ח' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי'מרת 

נישט נאר איר זאלט  ;אז איר ווילט העלפן אייער זון, זאלט איר אים גארנישט זאגן

בירן מיט אלע אייערע כוחות צו קוקן אויף אים וטיקירן, נאר איר זאלט פריאים נישט קר

 קוקט נאר אויף זיינע גוטע זאכן וועט איר האבן אסאך נחת פון אים. .גוט אויגמיט א 

עס איז זייער וויכטיג פאר קינדער זיי זאלן שפירן אז זייערע עלטערן האלטן פון 

ברענגט דאס אז א קינד שפירט ווי זיינע עלטערן האלטן נישט אזוי שטארק פון אים  י;זי

דעריבער איז זייער וויכטיג מען זאל קוקן  .נישט וועלן פארבעסערן וכו'זיך ער זאל אז 

איינמאל קינדער און  ,זיי זאלן שפירן ווי מען טראסט זיי ,אויף קינדער מיט א גוט אויג

דערפאר לשם ולתפארת. אויף שפירן אז די עלטערן האבן טראסט אין זיי וואקסן זיי 

בירן מיט אלע אייערע כוחות צו קוקן נאר אויף זיינע גוטע חלקים, וועט וזאלט איר פר

 בירן בעסער צו ווערן.ודאס אים געבן כח צו וועלן און פר

אויף  זאלט נישט זיין באזארגטאיר  ;ו'בנוגע דאס וואס ער שטייט אויף שפעט וכ

 .דאס קומט פון זיין איינער אליין וכו'נאר דאס קומט נישט פון שלעכטיקייט ווייל , דעם

 ;מיט תלמידים שוין איבער פיפצן יארצו טון דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווען 

ן אויפשטיין 'יטטשען מואיך האב געזען ביי אסאך תלמידים ווי זיי פלעגן זיך זייער מ
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אינדערפרי, גארנישט האט זיי געקענט מאכן אויפשטיין, ביז זיי האבן געטראפן זייער 

 .נה געהאט האבן זיי זיך זייער שיין מסדר געוועןוזיי האבן חתאון ווען  ,זיווג

ער וועט טרעפן זיין זיווג וועט ער זיך שיין ווען  ,אזוי וועט זיין מיט אייער זון

ביז דעמאלט דארפט איר רחמנות האבן אויף אים און אים נאר געבן ער אב ,מסדר זיין

עס זאל אייך בכלל און דאנקט דעם אייבערשטען אז ער פירט זיך ערליך,  .ליבשאפט

נישט אויף דעם, דאס קומט פון  'סקוקט ;נישט אנגיין אז ער שטייט אויף שפעט

טרעפן זיין זיווג וועט ער איינמאל ער וועט , און פון זיין אליין -בראכענקייט עצ

 אויפשטיין צייטליך.

ער  ;איך ווארט צו הערן פון אייך בקרוב אז אייער זון האט געטראפן זיין שידוך

 ברענגען נאר נחת.אם ירצה ה' וועט אייך 

 .ך..

~~~~~~~~~~ 
 דער אייבערשטער האט מיר נאכאלץ ליב?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 אלע שיעורים און חיזוק און פאר אלעס.יישר כח פאר 

איך בין א מיידל, און ליידער האב זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, איך האב געטון זאכן וואס 

 טויגן נישט, וויל איך וויסן אויב דער אייבערשטער האט מיר נאכאלץ ליב.

 יישר כח

 תשובה:

 שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת בשלח, ח'  - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי'

מען קען זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס תשובה איז, אזוי ווייט אז די הייליגע 

דער אייבערשטער זאגט: "ֲאִפילּו ִהְגִּדיל ָאָדם ֵמָאה  (תנא דבי אליהו רבא, פרק כב)חכמים זאגן 

ַרֲחִמים ָוֲאַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו", אפילו ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ֲהֵריִני ִעּמֹו ּבְ  -ֲעֵבירֹות זּו ְלַמְעָלה ִמּזּו 

א מענטש האט געזינדיגט און געטון איבער הונדערט עבירות, אויב טוט ער תשובה 

האב איך רחמנות אויף אים און איך נעם אן זיין תשובה, "ַוֲאִפּלּו עֹוֵמד ָאָדם ּוְמָחֵרף ְּכַלֵּפי 

 הּוא מֹוֵחל לֹו ַעל ּכּוָלם", און אפילו א מענטש ַמֲעָלה, ְוַיֲחזֹר ְוַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ַהָקדֹוׁש ָּברּו

איז אזוי ווייט אוועק געפאלן אז ער רעדט אנטקעגן דעם אייבערשטן רחמנא לצלן, אויב 

 טוט ער תשובה איז אים דער אייבערשטער מוחל און האט אים ליב.
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אז איר ווילט תשובה טון זאלט איר דערציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס איר 

אויב מען האט עובר  (פרק א מהלכות תשובה, הלכה א):ון; אזוי ווי דער רמב"ם זאגט האט געט

געווען אויף איינע פון די מצוות פון די תורה, בשוגג אדער במזיד, דארף מען זיך 

"ְוִהְתַוּדּו ֶאת  (במדבר ה, ז):מתוודה זיין צום אייבערשטן, אזוי ווי עס שטייט אין די תורה 

ָעׂשּו"; ווי אזוי איז מען זיך מתוודה? זאגט דער רמב"ם, מען זאל זאגן:  ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר

יִתי ָּכ ָוָכ, ַוֲהֵרי ִנַחְמִּתי ּובֹוְׁשִּתי ְּבַמֲעַׂשי  "ָאָּנא ַהֵּׁשם ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶני ְוָעשִֹ

יגט פאר דיר, ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה", איך בעט דיר אייבערשטער, איך האב געזינד

איך האב געטון די און די עבירה און איך האב חרטה אויף וואס איך האב געטון, איך 

שעם זיך מיט מיינע מעשים וואס איך האב געטון און איך נעם זיך פאר אז איך גיי עס 

ֲהֵרי  -ה דאס איז וידוי, "ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלִהְתַוּדֹות ּוַמֲאִרי ְּבִעְנָין זֶ  -מער קיינמאל נישט טון 

ֶזה ְמֻׁשָּבח", און ווער עס פארמערט זיך צו מתוודה זיין פארן אייבערשטן, דער איז 

 געלויבט.

אויב איר וועט תשובה טון, איר וועט זיך מתוודה זיין אויף אייערע זינד, וועט דער 

 אייבערשטער אייך פארגעבן אויף אלעס און אייך ווייטער ליב האבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ף טאטע הרג'ט מיין לעבן מיט'ן סמארטפאון.ימיין שט

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מיידל פון ארץ ישראל, איך האב געזען דעם ניגון פונעם ראש ישיבה שליט"א וואו עס ווערט 

סמארטפאון און ער האט נישט קיין צייט און געדולד גוט אראפגעלייגט ווי אזוי א טאטע איז פארנומען מיט זיין 

 אויסצוהערן זיין קינד וואס וויל דערציילן זאכן פון חדר.

איך האב געוויינט ווען איך האב דאס געזען, ווייל דאס איז וואס קומט פאר ביי מיר אינדערהיים. מיין 

א טייערע סמארטפאון פאר מיין מאמע האט חתונה געהאט נאכאמאל, און מיין שטוף טאטע האט געקויפט 

מאמע, און דארט האט זיך מיין לעבן געענדיגט, ס'איז נישטא מער ווער ס'זאל מיר אויסהערן, איך האב מער 

 נישט צו וועם צו רעדן.

איך שפיר ווי איך גיי ממש אראפ פון זינען פון גרויס צער, אפשר קען דער ראש ישיבה שליט"א מיר 

 מחזק זיין?

 ישר כחא גרויסן י

 תשובה:
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 שנת תשע"ט לפרט קטן, ט' שבט, יום ג' פרשת בשלח -רת ה' יתברך בעז

 ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

אפילו איר  ;איך בעט אייך זייער איר זאלט זיך שטארקן מיט אלע אייערע כוחות

איר שפירט זיך איינער  ,גייט אריבער זייער ביטערע יסורים פון אייערע עלטערן וכו'

אייער צער איז זייער גרויס, זאלט איר אבער וויסן אז דער אייבערשטער און  נסאליי

געבן אלעס אייך ער וועט און אים, צו זאלט רעדן אז איר ער ווארט  ;אויסאייך הערט 

 ם.בעט אי אירוואס 

די "ֲאִבי ַהְיתֹוִמים", דער טאטע פון  נאמען: פט זיך מיטןורפארדער אייבערשטער 

פארוואס  :רבי יוסי זאגט ח) ,(שמות רבה לאויף דעם זאגן אונז חכמינו הקדושים  .יתומים

", ּבֹו אּלָ ֶא  תֹויּולְּת ֵעיֵניֶהם  ֵאיןֶׁש  אּלָ האט דער אייבערשטער ליב יתומים און אלמנות? "ֶא 

זיך נאר צו אים, אזוי זיי ווענדן דערפאר  ,זיי האבן נישט צו וועמען זיך צו ווענדןווייל 

טער איז דער טאטע ש"ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדַּין ַאְלָמנֹות", דער אייבער :), ו(תהלים סחווי עס שטייט 

זעט מען אז דער אייבערשטער האט ליב  ;יתומים און נעמט זיך אן פאר אלמנותדי פון 

 י מענטשן וואס האבן קיינעם נישט אויף דער וועלט.ד

בפרט קינדער וואס זייערע עלטערן האבן זיך גע'גט לא עלינו, אדער קינדער וואס 

זיי האבן ווייל  ,רחמנות עטיילט וכו' וכו' אויף זיי איז זייער א גרויסעדי עלטערן זענען צ

רחמנות און שטארק ייער אויף זיי האט דער אייבערשטער ז ;צו רעדן םנישט צו ווע

 הערט צו זייער וויי געשריי.

דעריבער בעט איך אייך, נעמט אן די עצה פון הייליגן רבי'ן וואס האט אונז געגעבן 

קיינער איז  אוא פלאץ וואיר זאלט גיין אויף  ;אזא שיינע מתנה וואס הייסט 'התבודדות'

אייער אים  טפארצייל .הארץ צום אייבערשטןרען אייער אויס זיך נישט דארט און 

נישט קיין טאטע און איר האט  ;שפירט זיך איינער אלייןאז איר אים  ט'סווייטאג, זאג

זיך איבעריג איר שפירט אלץ רעזולטאט נה געהאט, און ומאמע חתאייער יעצט האט 

שפראך וועט זיך אייער וועט רעדן צום אייבערשטן אויף איר אז  .אין שטוב וכו' וכו'

נאך האט איר וועט אנהייבן שפירן עפעס וואס ; איר א נייע לעבןאייך עפענען פאר 

 .וועט אנהייבן לעבן א גוטע לעבןאיר קיינמאל בעפאר נישט געשפירט, 

שטארק צוניץ קומען אייך דערציילן א מעשה וואס די מעשה וועט אייך איך וועל 

איז געבוירן געווארן ווען כותו יגן עלינו שם טוב זדער הייליגער בעל  .לעבןאייער אין 

ער האט קיינמאל נישט געקענט זיין מאמע  ,זיינע עלטערן זענען געווען זייער אלט
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ווען דער בעל שם טוב  .געבוירןאים זי איז נפטר געווארן בשעת זי האט נאכדעם וואס 

 בזה הלשון: גטאיז אלט געווען פינף יאר האט אים זיין טאטע גערופן און געזא

יק, איך גיי יעצט אוועק פון דער וועלט כדרך כל הארץ, איך בעט דיר זאלסט '"ישראל

נישט מורא האבן פון קיינעם! דו ביסט נישט אליין; דער אייבערשטער איז מיט דיר, 

 .געווארן און דערנאך איז ער נפטר ביי דיר און נעבן דיר",

אליינס אין האט זיך געטראפן איינער  –פינף יאר זייענדיג אלט  -דער בעל שם טוב 

ער האט אבער שטענדיג געדענקט זיין  .אן א טאטע און אן א מאמע –א גרויסע וועלט 

יק, זאלסט נישט מורא האבן פון קיינעם! דו ביסט '"ישראל טאטע'ס לעצטע ווערטער:

 ער איז אזוי עבן דיר",נישט אליין; דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און נ

 .עטן דעם אייבערשטןגעב ער האט געדארפט נאר האט ער וואס און, אויפגעוואקסן

"איך בין  :זיך עס אליינס 'טזאג ,גאנץ לעבןאייער ן עגעדענקאיר אויך דאס זאלט 

וואס  ;קינמאל נישט אליין, דער אייבערשטער איז דא מיט מיר, ביי מיר און נעבן מיר"

אים איר זאלט אייך וואס עס שטערט און פון אים בעטן, איר דארפט זאלט  איר

 וועט לעבן א פרייליכע לעבן.און איר גוט זיין אייך וועט  ;דערציילן

איך ווייס אז דאס  ;נה געהאטומאמע אז זי האט חתאייער דארפט פארשטיין איר 

ף טאטע נעמט איר ידער שטשפירט ווי אייך, איר עס שטערט און זייער שווער אייך איז 

מאמע איז שווער צו אייער ן אז פאר עגעדענקאבער דארפט איר  .וכו'אייך אוועק פון 

וועט איר  נס.ווילט אויך נישט זיין אלייאיר , נסקיינער וויל נישט זיין אליי נס;זיין אליי

 ,זיווג רריכטיגעאייער וועט טרעפן ווען איר היים  בקרוב זיך בויען אאם ירצה ה' אויך 

 .מכבד זייןאון אים זאלט שעצן איר מאן איר  אייער מאמע. זאלט איר נישט וויי טון

 זיווג בקרוב.אייער זוכה זיין צו טרעפן איר זכות פון כיבוד אם וועט  ןאי

 ..ך.

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי ווייס איך אויב איך וועל זיין ערליך נאך די חתונה?

 שאלה:

 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

איך בין ב"ה א חתן געווארן בשעה טובה ומצלחת, און אזוי ווי איך הער פון אייך כסדר אז א בחור 

פאלט אלץ אראפ אין עבירות, און די עצה דערצו איז נאר חתונה צו האבן, פריי איך זיך אז איך האלט שוין 

 דא ברוך ה'.
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לייט וואס זיי רעדן זיך אפ אז זיי פאלן ווייטער אראפ, אויך פון די אנדערע זייט זע איך בריוו פון אינגע

נאך די חתונה. אפשר קענט איר מיר קלאר מאכן וואס דער אמת איז? וואס איז דער ריכטיגער וועג חתונה 

 צו האבן אז מ'זאל טאקע מער נישט צוריק פאלן אין שלעכטע זאכן?

 יישר כח

 תשובה:

 ח, י' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת בשל - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד החתן ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאנק דעם אייבערשטן אז דו גייסט שוין חתונה האבן, ווייל יעצט וועסטו קענען 

 דינען דעם אייבערשטן בטהרה.

"ַאז דּו דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט פאר א בחור: 

ְסט ֲחתּוָנה ָהאְּבן אּון דּו ֶוועְסט ִמיר ָזאְגן דּו ִּביְסט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶוועל ִאי ִדיר ֶווע

ְגֵלייְּבן, ָאֶּבער ַאז דּו ֶוועְסט ְּבַלייְּבן ַא ָּבחּור אּון ִמיר ָזאְגן ַאז דּו ִּביְסט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד 

ען זיך גרינגער שלאגן מיט'ן ; אז מען האט חתונה קען מֶוועל ִאי ִדיר ִניְׁשט ְגֵלייְּבן"

"ְוא ֵיֵׁשב  (פרק כב מהלכות איסורי ביאה, הלכה כא):יצר הרע. אזוי ווי דער הייליגער רמב"ם זאגט 

 ְּבא ִאָּׁשה, ֶׁשִּמְנָהג ֶזה ּגֹוֵרם ְלָטֳהָרה ְיֵתָרה", אז מען האט חתונה ברענגט דאס צו טהרה.

בשעה טובה ומצלחת זאלסטו דאנקען דעם איז יעצט ווען דו גייסט חתונה האבן 

אייבערשטן אויף די גרויסע נס אז דו האסט זוכה געווען צו טרעפן דיין זיווג, אזוי 

 וועסטו שוין קענען זיין אפגעהיטן פון שלעכטס.

דאס מיינט נישט צו זאגן אז ווען מען האט חתונה פארלירט מען דעם יצר הרע, 

דעם מענטש א גאנץ לעבן. מען דארף זיך היטן פון  ווייל דער יצר הרע לאזט נישט אפ

אים ווי מען היט זיך פון פייער; יעדן טאג קומט ער מיט פרישע נסיונות און פרישע 

קאפדרייענישן און אז מען היט זיך נישט די אויגן איז גאר ביטער; אז מען האלט זיך 

, טעבלעט פאוןסמארטקלוגער פון אלע ערליכע אידן און מען האט א קאמפיוטער, 

וכדומה, מיט אפענע אינטערנעט איז נאך די חתונה אויך זייער ביטער. מען רעדט אז 

דער מענטש טוט אלעס וואס ער קען זיך צו היטן, איז נאך די חתונה גרינגער זיך צו 

 מתגבר זיין אויף דעם יצר הרע.

ות דער עיקר זאלסטו אכטונג געבן נישט אויסצושטעלן דיין לעבן מיט חומר

ופרישות, וואס דאס איז א פארשטעלאכטס פונעם יצר הרע. ער רעדט איין דעם מענטש 

 ער זאל זיך אפשיידן וכו' און נאכדעם ווארפט ער אים אראפ אין עבירות רחמנא לצלן.
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געדענק וואס דער גרויסער צדיק הרב הקדוש רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין 

ווען מען פלעגט אים  -"באור הלקוטים") פלעגט זאגן זכרונו לברכה (בעל מחבר ספר 

בעטן הדרכות של בינו לבינה וכו': "ִקיְנֶדעְרֶלע, ִהיט ַאיי פּון ְּכִריתּות", געבט אכטונג 

נישט נכשל צו ווערן אין קיין שום הלכה, אבער ווען מען מעג, מעג מען אלעס וכו'; 

 ם זאך אויף דער וועלט.און מען זאל זיך נישט מבלבל זיין פון קיין שו

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט גיין אונטער די חופה בשעה טובה 

 ומוצלחת, און זאלסט זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס קען איך טון געהאלפן צו ווערן מיט קינדער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

חיזוק און עצות, איך האב שוין געענדיגט פינף מאל משניות, און איך לערן יעדן יישר כח פאר אלע 

 טאג אפאר בלאר גמרא, אלעס א דאנק די הערליכע שיעורים.

ס'איז שוין אריבער צען יאר פון מיין חתונה, און איך האב נאכנישט זוכה געווען צו קינדער, וואס קען 

ש'ס ציון אויף די יארצייט מיט מיין ווייב? אדער זאל מיין ווייב טון די איך טון דערצו? זאל איך גיין צו מוהרא"

סגולה פון מקוה מלכה אין יבנאל? זי איז שוין דארט געווען צוויי יאר צוריק, אבער דערווייל זענען מיר נאכנישט 

 געהאלפן געווארן.

 יישר כח, יעקב

 תשובה:

 תשע"ט לפרט קטן יום ד' פרשת בשלח, י' שבט, שנת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יעקב נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך בעט דיר זייער פארליר זיך נישט; מיר האבן א גרויסער באשעפער וואס אין 

זיינע הענט ליגט דער שליסל פון קינדער. בעט ווייטער דעם אייבערשטן אז דו זאלסט 

 תורה.זוכה זיין צו קינדער, בנים ובני בנים עוסקים ב

ה ַמְפְּתחֹות ְּבָידֹו ֶׁשל  (תענית ב.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ְׁשׁשָ

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶּׁשּלֹא ִנְמְסרּו ְּבַיד ְׁשִליַח", דריי שליסלעך ליגן נאר אינעם אייבערשטנ'ס 

ן געווארן הענט, און איינע פון זיי איז די שליסל פון קינדער וואס איז נישט איבערגעגעב
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פאר קיינעם, עס ליגט נאר אין דעם אייבערשטנ'ס הענט; זאלסטו ווייטער מתפלל זיין 

 אויף קינדער.

אז דו קענסט גיין קיין יבניאל צום ציון פון מוהרא"ש זכותו יגן עלינו זאלסטו 

אודאי גיין און דו וועסט דארט זען וואונדערליכע זאכן; מוהרא"ש שרייבט אין זיין 

"ּוְכמֹו ַּבַחִּיים ַחּיּוִתי ִנְתעֹוְררּו ַעל ָיִדי ֲאָנִׁשים ִּבְתׁשּוָבה", אזוי  וואת מוהרא"ש, סימן ה):(צצוואה 

ווי ווען איך האב געלעבט זענען דורך מיר נתעורר געווארן מענטשן תשובה צו טון, 

ְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה", "ְּכמֹו ֵּכן ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּוִתי ְלֵעיָלא ְּכֶׁשָיבֹוִאי ֶאל ִקְבִרי ִיְתעֹוְררּו ּבִ 

אזוי אויך נאכדעם וואס איך וועל אוועק גיין פון דער וועלט, ווען מען וועט קומען צו 

מיין קבר וועט מען אויך נתעורר ווערן צו תשובה טון, "ְוַיְמִׁשיכּו ְלַעְצָמם ְיׁשּועֹות 

ר ַּבָׁשַמִים, ְוא ָאנּוַח ְוא ֶאְׁשקֹוט ַעד ּוְפָלאֹות ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר, ְוֶאְהֶיה ָלֶהם ְלֵמִליץ יֹוֶׁש 

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

 נישט רוען ביז איך וועל פועל'ן פאר דעם מענטש וואס איז געקומען צו מיר א ישועה.

דיין ווייב טון נאכאמאל די סגולה פון מקוה מלכה; מוהרא"ש האט אזוי אויך זאל 

צוגעזאגט אז ווער עס וועט טון די סגולה פון מקוה מלכה וועט האבן קינדער. און 

מוהרא"ש האט זיך אויסגעדרוקט: "אפילו א בוים וואס קען נישט האבן קינדער, אויב 

האב תלמידים וואס האבן נישט  וועט מען טון די סגולה וועט מען האבן קינדער"; איך

געהאט קיין קינדער פאר לאנגע יארן און זיי זענען געפארן קיין יבניאל און זיי זענען 

 געהאלפן געווארן נאטורליך מיט ליכטיגע קינדער.

אזוי אויך זאלסטו געדענקען אז ווען א צדיק געבט אן הבטחה אדער א ברכה דארף 

י ישועה און נישט אפלאזן די אמונה. אזוי ווי מיר מען האבן סבלנות אויסצואווארטן ד

דער צדיק  (סיפורי מעשיות, מעשה ה' פון דער בן מלך וואס איז געווען פון אבנים טובות)געפונען אין די מעשה 

האט צוגעזאגט פארן קעניג אז ער וועט האבן א קינד וואס וועט זיין פון אבנים טובות, 

ינד אבער מען האט נישט געזען אז ער איז פון למעשה האט דער קעניג געהאט א ק

פלעגט דער צדיק שטענדיג דאווענען  –פארציילט דער רבי  -אבנים טובות. שפעטער 

צום אייבערשטן, אז ער האט דאך צוגעזאגט פארן קעניג אז דער זון זאל זיין פון אבנים 

ערשטן: "האב טובות און עס איז נישט מקוים געווארן, ער האט גע'טענה'ט צום אייב

איך דאס דען געטון פאר מיין כבוד וועגן? איך האב דאס דאך געטון נאר פאר דיין כבוד 

וועגן, און עס איז נאכאלץ נישט מקוים געווארן", זעט מען אין די מעשה אז ווען דער 

צדיק זאגט צו א ברכה און ער גיבט אן הבטחה בעט ער ווייטער דעם אייבערשטן 

 ענטש דארף אויסווארטן אויף די סגולה.דערויף, און דער מ

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי האט מען זיך צוריק אויפגעבויעט, נאך די ביטערע צווייטע וועלט קריג?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דערציילט אז ער האט געליינט דעם ספר "גור אריה יהודה", פון מיין זיידע דער ראש ישיבה האט מיר 

רבי יודל ראזענבערג ע"ה, און דער ראש ישיבה האט הנאה געהאט צו זען ווי אזוי ס'האט זיך געבויט די 

 סאטמארע מוסדות אין די ערשטע יארן אין אמעריקא.

ריך זיין וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם? וויל איך בעטן אויב דער ראש ישיבה קען אביסל מער מא

און אויך ווי אזוי האבן זיי טאקע מצליח געווען אנצופאנגען פון פריש נאך אזא גרויסע חורבן רחמנא ליצלן, 

 ?אן קיין געלט און אן קיין מענטשן

 יישר כח

 תשובה:

 יום ה' פרשת בשלח, י"א שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז נישט שייך אראפצושרייבן דאס גרויסקייט פון די אידן פונעם פריערדיגע 

דור וואס זענען אריבער דעם ביטערן קריג. נאכדעם וואס זיי האבן אלעס פארלוירן, 

יר, ושנים זייער גאנצע משפחה, און זיי האבן זיך געטראפן נאכן קריג 'אחד מע

טראץ דעם גרויסן חורבן וואס זיי האבן צוגעזען מיט זייערע אייגענע אויגן  -ממשפחה' 

האבן זיי נישט געקוקט אויף גארנישט נאר צוריק אויפגעשטעלט מיט מסירות נפש א 

 נייע דור פון אידישע קינדער.

אזוי ווי מיר מיר קוקן זיך אן ווי מיר ווערן אזוי צעפאלן ווען עפעס גייט נישט 

ווילן, פון יעדע קלייניקייט ווערן מיר ממש אויסער זיך און מען איז מלא טענות אויף 

יעדע קלייניקייט וכו', בשעת וואס די אידן פונעם פריערדיגן דור האבן געהאט אויף 

וואס צו וויינען און קרעכצן, און מיט דעם אלעם האבן זיי נישט געקרעכצט און געוויינט 

 ון למעשה, אנגעהויבן פונדאסניי אויפצושטעלן א נייעם דור פארן אייבערשטן.נאר געט

איך האב געליינט אינעם ספר "גור אריה יהודה", וואו עס איז באשריבן אז ווען 

דיין זיידע ר' יודל עליו השלום האט געהערט אז דער רבי זכותו יגן עלינו איז נפטר 

נדליך אלע געפארן צו דו לויה קיין קרית געווארן, וואס דעמאלט זענען ווי פארשטע



תשע"ט ִיְתרֹופ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       ל | 

יואל, האט ער געזאגט: "איך בלייב אין קעמפ מיט די קינדער, איך וויל נישט 

איבערלאזן די קינדער"; דאס האט מיר זייער באנומען. ווייל פון איין זייט איז ער דאך 

מלמד פון  געווען פון די געטרייסטע תלמידים ביים רבי'ן, ער איז געווען דער ערשטער

 די סאטמאר'ע חדר, ביי אים אין שטוב האט מען געעפנט די חדר מיט זעקס קינדער.

הגם היינט קוקט מען אן די מוסדות פון סאטמאר בלי עין הרע ווי עס באשטייט 

פון צענדליגער טויזנטער קינדער כן ירבו, אבער ווען עס האט זיך אנגעהויבן איז דאס 

דער רבי האט אים געבעטן צו זיין מלמד האט ער געזאגט געווען זייער שווער; ווען 

פארן רבי'ן אז ער האט נישט קיין גמרא, האט אים דער רבי געגעבן א גמרא פון זיין 

פריוואטע ש"ס וואס איז געווען אריין געשריבן דעם נאמען פונעם הייליגן קדושת יו"ט 

ט געווען קיין פלאץ וואו צו זכותו יגן עלינו, א "מסכת ביצה יומא סוכה". עס איז ניש

מאכן די חדר, האט אים דער רבי געזאגט אז ביז דערווייל זאל ער מאכן די חדר ביי זיך 

אין שטוב. דער רבי האט אים צוגעזאגט אז ער וועט אים באצאלן יעדע סוף וואך, און 

איינמאל האט אים דער רבי געזען דאנערשטאג אין שול, דיין זיידע איז נישט 

אנגען בעטן זיין געהאלט פונעם רבי'ן, נאר דער רבי איז צו אים צוגעגאנגען און צוגעג

געזאגט: "גלייב מיר, איך האב נאך נישט פאר מיר אליינס אויף שבת"; אזוי האט ער 

 געבויט דעם חדר און די קעמפס מיט אזא מסירות נפש.

דערציילט, אז עס האט מיר אויך זייער באנומען צו ליינען וואס דיין באבע האט 

ווען דער רבי האט געזאגט פאר דיין זיידע: "איך וויל האבן א קעמפ", איז דיין זיידע 

אהיים געקומען און איר געזאגט: "איך גיי מאכן א קעמפ", האט זי אים אנגעקוקט מיט 

וואונדער: 'ווי? וואס? ווען? דו גייסט מאכן א קעמפ?! ווי אזוי גייסטו מאכן א 

עדט מען נישט פון עפעס אן עושר וכו', דא רעדט מען פון א מענטש קעמפ?!' (דא ר

וואס האט קוים געהאט פאר זיך צו לעבן) האט ער אויפגעהויבן זיינע צען פינגער און 

איר געזאגט: "אז דער רבי האט מיר געזאגט ער דארף א קעמפ וועל איך עס בויען מיט 

 מיינע צען פינגער".

ז געווען די פטירה פון רבי'ן האט ער געזאגט פאר מיט דעם אלעם, ווען עס אי

אלעמען אז ער פארט נישט צו די לוי' נאר ער בלייבט מיט די קינדער זיי ווייטער מחנך 

 זיין.

וואס הייסט א געטרייער מחנך פאר אידישע קינדער, אז ער לאזט פון דעם זעט מען 

(פרק ב' נישט אפ די קינדער אפילו פאר די חשוב'סטע זאך. אזוי ווי דער רמב"ם פסק'נט 

"ְוֵאין ְמַבְּטִלין ַהִּתינֹוקֹות, ַוֲאִפּלּו ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש", מען טאר  מהלכות תלמוד תורה, הלכה ב'):

בטל זיין קינדער פון לערנען תורה אפילו מען דארף זיי האבן צו העלפן בויען נישט מ



תשע"ט ִיְתרֹו| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לא    

(פרק א' מהלכות בית הבחירה, דעם בית המקדש, און דער רמב"ם זאגט דאס איבער נאכאמאל 

"ְוֵאין ְמַבְּטִלין ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַלִּבְנָין", מען טאר נישט שטערן די קינדער  הלכה יב):

לערנען אפילו מען דארף זיי האבן צו בויען דעם בית המקדש; לכאורה פארוואס פון 

שרייבט דער רמב"ם די הלכה נאכאמאל אין הלכות בית הבחירה? זאגן צדיקים אז חוץ 

אז קינדער דארפן לערנען און טארן זיך נישט  -פון די הלכה אין הלכות תלמוד תורה 

א דין אין בויען דעם בית המקדש; אונז צו מבטל זיין פאר גארנישט, איז דאס אויך 

ווייזן אז דער בית המקדש קען נישט געבויט ווערן נאר אז די קינדער זיצן און לערנען. 

מיט דעם וואס מען לערנט מיט קינדער, דאס אליינס העלפט אז דער בית המקדש זאל 

 אויפגעבויט ווערן.

א חלק אין אויפבויען  דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן אויך האבן

 אידישע קינדער צום אייבערשטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 


