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דער רבי וויל מיר זאלן זיך מחי' זיין מיט יעדע נקודה טובה און שטענדיג זוכן דאס 

גוטס; ווען א איד דערהאלט זיך און ער איז פרייליך איז דאס די גרעסטע שמחה ביים 

ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי  -ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע  ?אייבערשטן; די תורה מאכט פרייליך; "ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדעַ 

 ּתֹוָרה".

 יום א' פרשת במדבר, כ"ח אייר, מ"ג לעומר, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

(ספורי ווען דער הייליגער רבי האט דערציילט די מעשה פון די  זיבן בעטלערס 

די מעשה אזוי: "איך וועל אייך דערציילן ווי האט דער רבי אנגעהויבן  מעשיות, מעשה יג)
אזוי מען איז פון א מרה שחורה ארויס געגאנגען"; דער רבי וויל מיר זאלן ארויסגיין 

פון אונזער מרה שחורה, מיר זאלן זיין פרייליך, מיר זאלן אויפזוכן און נאכקוקן דאס 
ווער, עס איז טינקל, גוטס וואס דער אייבערשטער ברענגט אויף אונז. אפילו עס איז ש

מען זעט נישט און מען שפירט נישט אלוקית, דאך זאל מען זיך מחי' זיין מיט יעדע 
 נקודה טובה און גלייבן אינעם אייבערשטן אז אלעס איז צום גוטן.

אז דער קעניג האט געזאגט פאר זיין זון:  (שם):דער רבי פארציילט אינעם מעשה 

פאלן פון דער מלוכה, בכן זאלסטו זען אז דו זאלסט  "איך זע אז דו וועסט אמאל אראפ
נישט האבן קיין עצבות אז דו ביסט געווארן אויס קעניג, נאר דו זאלסט פרייליך זיין, 

און אז דו וועסט פרייליך זיין וועל איך אויך פרייליך זיין, אפילו דו וועסט זיין בעצבות 
נישט קעניג, ווייל דו קענסט קיין מלך וועל איך ווייטער פרייליך זיין אז דו ביסט מער 

נישט זיין, ווייל אז דו ביסט א מענטש וואס קען זיך נישט דערהאלטן צו זיין שטענדיג 
קענסטו קיין קעניג נישט זיין, אבער  -אפילו אז דו האסט פארלוירן די מלוכה  -פרייליך 

יך משונה פרייליך וועל א -האט דער קעניג אויסגעפירט  -אז דו וועסט פרייליך זיין 
 זיין".

דאס איז דער מלך  -דער קעניג  (נהרי אפרסמון, דף תער"ב):איז דאס מוהרא"ש מסביר 
דאס מיינט מען יעדן איד; דער אייבערשטער זאגט אונז, אויב  –מלכי המלכים, דער זון 

ריבער מיר וועלן זיין פרייליך וועט ער כביכול זיין זייער פרייליך; אפילו ווען עס גייט א
שוועריקייטן, מען איז צעמישט, מבולבל, מען שפירט נאך נישט וכו', דאך ווען א איד 

 דערהאלט זיך און ער איז פרייליך דאס איז די גרעסטע שמחה ביים אייבערשטן.

פרייליך ווערט מען דורכדעם וואס מען לערנט תורה; היינט הייבן מיר אן א נייע 
טייערער ברידער ווארט נישט אויף סוף וואך, הייב סדר: "סדר במדבר", בעט איך דיר 

(אורך חיים סימן רפה, שוין אן היינט מעביר סדרה זיין. עס ווערט גע'פסק'עט אין שלחן ערוך 

"ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוֵאיָלך ִנְקָרא ִעם ַהִּצּבּור", פון זונטאג קען מען שוין מעביר סדרה סעיף ג): 



תשע"ח חַר קֹ פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        ב | 

אז דער גר"א זכרונו לברכה האט זיך  סעיף קטן ח) (שם,זיין, און דער משנה ברורה ברענגט 

אזוי געפירט; יעדן טאג האט ער מעביר סדרה געווען דער חלק פון יענעם טאג. זונטאג 
 ביז שני, מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער.

ווער עס איז מעביר סדרה יעדן טאג וועט נישט ווערן פארשעמט פסח ביינאכט 

ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע",  ?גט דעם ליד און מען פרעגט: "ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדעַ נאכן סדר ווען מען זינ
זע דו זאלסט קענען ענטפערן: "ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע, 'ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה'"; אז מען לערנט 
יעדן טאג אביסל חומש רש"י פון די וואך, מען איז מעביר סדרה יעדן טאג דעמאלט 

נגען 'ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע', מען איז זוכה צו אלע ברכות וואס ליגט אין ֲחִמָּׁשה קען מען זי
 ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אסאך תפילה און טרערן. –די עצה זוכה צו זיין צו גוטע קינדער 

פרשת במדבר, ער"ח סיון, מ"ד לעומר, שנת תשע"ח יום ב'  -בעזרת ה' יתברך 
 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר

היינט ערב ראש חודש סיון איז זייער מסוגל צו מתפלל זיין אויף גוטע קינדער; 

עס איז מקובל ביי כלל ישראל צו זאגן די תפילה פונעם של"ה הקדוש זכותו יגן עלינו 
 אויף ערליכע קינדער.

זיין צו גוטע קינדער דארף מען אסאך מתפלל זיין און אסאך אויב מען וויל זוכה 

 טרערן פארגיסן אויף דעם.

דער הייליגער חתם סופר זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "ווי אזוי האב איך זוכה 

געווען צו גוטע קינדער? ווייל יעדע נאכט בשעת איך האב געזאגט תיקון חצות האב 
גוטע קינדער; איך האב אנגעפילט א כוס מיט מיינע  איך געוויינט צום אייבערשטן אויף

 טרערן און געבעטן פאר גוטע קינדער".

"ַמֲעֶׂשה ְּבכֵֹהן ֶאָחד  (תנא דבי אליהו רבה, פרק יח):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן אונז 
ִנים ֶׁשָהָיה ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר", עס איז געווען א כהן א גרויסער צדיק, "ְוָהיּו לֹו ֲעָׂשָרה ּבָ 

ֵמִאָּׁשה ַאַחת, ִׁשָּׁשה ְזָכִרים ְוַאְרַּבע ְנֵקבֹות", ער האט געהאט צען קינדער; זעקס זעקס זון 
און פיר טעכטער, "ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ּוִמְׁשַּתֵּטַח ּוִמְתַחֵּנן ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ּוְמַלֵחך 

ְוִליֵדי ְּדַבר ְמכָֹער", ער פלעגט יעדן  ִּבְלׁשֹונֹו ָעָפר, ְּכַדי ֶׁשא ֵיֵצא ֶאָחד ֵמֶהן ִליֵדי ֲעֵביָרה
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טאג בעטן דעם אייבערשטן אויף זיינע קינדער זיי זאלן זיין ערליכע אידן, "ַמה ָהָיה 

עֹוֶׂשה? ְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ַמְכִניָסן ְלֵבית ְּפִניִמי, ְוָיַׁשב ּוְמַׁשְּמָרן ְּבֵבית ַהִחיצֹון, ּוִמְתַּפֵּלל 
ַלֵחך ִּבְלׁשֹונֹו ָעָפר ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא ֶאָחד ֵמֶהן ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ּוִמְׁשַּתֵּטַח ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ּוְמ 

ְוִליֵדי ָּדָבר ְמכָֹער", ער פלעגט אכטונג געבן אויף זיי, ער האט זיי געהאלטן אין שטוב 
זיי זאלן זיך נישט דרייען מיט שלעכטע חברים און ער פלעגט זיין אינדרויסן און וויינען 

 –לן זיין ערליכע אידן; עס איז נישט אריבער א פאר יאר צום אייבערשטן זיי זא
ביז דער כהן איז ארויף געגאנגען קיין ארץ ישראל צוזאמען  –פארציילט אליהו הנביא 

מיט עזרא הסופר און ער האט זוכה געווען צו זען אלע זיינע קינדער משמש זיין אין בית 

אים איז געזאגט געווארן דער  המקדש, אלע זענען זיי געווארן כהנים גדולים; אויף
"ְּבַטח ַּבה' ַוֲעֵׂשה טֹוב וגו'; זעט מען פון דעם אז אויב וויל  (תהלים לז, ג):פסוק וואס שטייט 

מען האבן נחת פון די קינדער דארף מען אסאך מתפלל זיין אויף דעם, ביז מען איז זוכה 
 דערצו.

 ע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אל

 איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב, געב איר עס איבער.

... 

 נ.ב. איך שיק דיר דא דעם תפילה פון הייליגן של"ה הקדוש:

"ַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֵהינּו ַעד ֶׁשא ָבָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאָּתה הּוא ֱאֵהינּו ִמֶּׁשָּבָראָת ָהעֹוָלם, 

ָלם ַאָּתה ֵאל, ּוָבָראָת עֹוָלְמ ְּבִגין ְלִאְשְּתמֹוַדע ֱאָלהּוָת ְּבֶאְמָצעּות ּתֹוָרְת ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹו

ִּבְׁשִביל ּתֹוָרה ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל,  –ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתיּנו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּבֵראִׁשית 

ר ָּבַחְרָּת ָּבֶהם ִמָּכל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתָּת ָלֶהם ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵקַרְבָּתם ִּכי ֵהם ַעְּמ ְוַנֲחָלְת ֲאֶׁש 

ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול. ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָּבאּו ָלנּו ִמְּמ ְיָי ֱאֵהינּו ְׁשֵני ִצּוּוִיים: 

ְוָכַתְבָּת ְּבתֹוָרְת ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם, ְוַהַּכָּוָנה ִבְׁשֵּתיֶהן ֶאָחת, ָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְת ְּפרּו ּוְרבּו, 

ִּכי א ְלתֹהּו ָבָראָת ִּכי ִאם ָלֶׁשֶבת, ְוִלְכבֹוְד ָּבָראָת ָיַצְרָּת ַאף ָעִׂשיָת, ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ֲאַנְחנּו 

 .ית ִיְׂשָרֵאל יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ָּכל ַעְּמ ּבֵ 

ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶלי ְיָי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ְוַאִּפיל ְּתִחָּנִתי, ְוֵעיַני ְל ְּתלּויֹות ַעד ֶׁשְּתָחֵּנִני 

ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד סֹוף ְוִתְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ְלַהְזִמין ִלי ָּבִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו 

ֹות ָּכל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית ֶּׁשֵהם ַוֲאִני ֻּכָּלנּו ַיַעְסקּו ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂש

נּו ְּבתֹוָרֶת ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֶֹתי ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרְת ְּבַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵני

ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ. 



תשע"ח חַר קֹ פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        ד | 

ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֵּתן ְלֻכָּלנּו ַחִּיים ֲארּוִכים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹו ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר 

ְּכמֹו ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו לּו ִיְחֶיה ְלָפֶני, ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים, 

א ַזְרִעי ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּבִיְרָאֶת. ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאִתי ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּנן ִמְּלָפֶני ֶׁשְּיֵה 

ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ְּפסּול ָוֶׁשֶמץ, ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ָּכֵׁשר, ְוַאל ִיָּמֵצא 

ַא ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיָׁשר ְּבֵעיֵני ֱאִהים ּוְבֵעיֵני ָאָדם, ְוִיְהיּו ַּבֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, 

גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמּדֹות  ָמאֵרי ִמְׁשָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי

ם ְּתרּוִמּיֹות, ְוַיַעְבּדּו ְּבַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְּפִניִמית, א ִיְרָאה ִחיצֹוִנית, ְוֵתן ְלָכל ְּגִוָּיה ּוְגִוָּיה ֵמֶה 

ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה  ֵּדי ַמְחסֹוָרה ְּבָכבֹוד, ְוֵתן ָלֶהם ְּבִריאּות ְוָכבֹוד ָוכַֹח, ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה ְויִֹפי

ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמֶּזַרע ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמֶּזַרע 

ה ְלָכאן ַצִּדיִקים, ְוַגם ִזּוּוָגם ִיְהיּו ְּכמֹוָתם ְּכָכל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלִּתי ֲעֵליֶהם, ִּכי ִזָּכרֹון ֶאָחד עֹולֶ 

 .ּוְלָכאן

 ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלִּבי, ִּכי ַכָּוָנִתי ְּבָכל ֵאֶּלה ְלַמַען ִׁשְמ ַאָּתה ְיָי יֹוֵדַע ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ּוְלָפֶני

דֹוִׁשים ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַעל ֵּכן ֲעֵנִני ְיָי ֲעֵנִני ַּבֲעבֹור ָהָאבֹות ַהְּק 

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּוִבְגָלָלם ּתֹוִׁשיַע ָּבִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָׁשְרָׁשם, ּוַבֲעבּור ָדִוד 

ֶרֶגל ְרִביִעי ַּבֶּמְרָּכָבה, ַהְמׁשֹוֵרר ְּברּוַח ָקְדֶׁש ַעְבֶּד. 

ְדָרָכיו: ְיִגיַע ַּכֶּפי ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל: ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ְיָי ַההֵֹל ּבִ 

 ָּגֶבר ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת, ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ: ִהֵּנה ִּכי ֵכן ְיבַֹר 

ְירּוָשָלִים, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶני, ָׁשלֹום ַעל  ְיֵרא ְיָי: ְיָבֶרְכ ְיָי ִמִּצּיֹון, ּוְרֵאה ְּבטּוב

 ִיְׂשָרֵאל.

ָאָּנא ְיָי שֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְיֻקַּים ָּבנּו ַהָּפסּוק, ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי, רּוִחי ֲאֶׁשר 

 ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרֲע ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲע ָאַמר ְיָי ֵמַעָּתה ָעֶלי ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיך, א ָימּוׁשּו

 ְוַעד עֹוָלם: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי".

... 

~~~~~~~~~~ 
די מאמע פון שמואל הנביא; די  –וואס מיר קענען זיך לערנען פון חנה 

 ע טאג "ערב ראש חודש סיון"; די תפקיד פון א אידישע מאמע.מסוגל'דיג

יום ב' פרשת במדבר, ער"ח סיון, מ"ד לעומר, שנת תשע"ח  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'
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(ברכות היינט געפאלט די יארצייט פון שמואל הנביא; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

גרויס ווי משה רבינו צוזאמען מיט אהרן הכהן, אז שמואל הנביא איז געווען אזוי  לב:)
ה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו"; נאר ווייל  (תהלים צט, ו):אזוי ווי עס שטייט  "מֹׁשֶ

ער האט געהאט א הייליגע טאטע ווי אלקנה וואס פלעגט ארום גיין מחזק זיין אידישע 
ם אייבערשטן, און אזא מאמע ווי חנה וואס האט נשמות זיי זאלן זיך צוריק קערן צו

 געגאסן טייכן טרערן פארן אייבערשטן זי זאל זוכה זיין צו האבן אזא גרויסע קינד.

"ַּכָּמה ִהְלָכָתא ִּגָּבָרָתא ִאיָּכא ְלִמְׁשַמע ֵמָהֵני  (ברכות לא.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

די  –הלכות תפילה לערנט מען ארויס פון חנה ְקָרֵאי ְּדַחָּנה", זייער אסאך הלכות אין 
מאמע פון שמואל הנביא; זי האט נישט אפגעלאזט דעם אייבערשטן ביז זי האט זוכה 

 געווען צו אזא הייליג קינד.

עס איז אנגענומען ביי כלל ישראל אז ערב ראש חודש סיון איז א טאג וואס איז 
ויך זאגט מען די תפילה פונעם של"ה מסוגל מתפלל צו זיין אויף גוטע קינדער, אזוי א

הקדוש; די תפילה איז גוט צו זאגן יעדן טאג, ווייל ווי מער תפילות מען לייגט אויף 
גוטע קינדער איז מען זוכה צו זען שפעטער שיינע פירות. אזוי ווי בלומען דארף מען 

אס האלטן אין איין באוואסערן, און אויב מען גיסט נישט קיין וואסער ווערט ד
פארוועלקט; נאך מער דארף מען בעטן דעם אייבערשטן יעדע טאג אויף גוטע קינדער. 

תפילה איז אזוי ווי וואסער, ווי מער מען איז מתפלל פאר די קינדער, אלץ מער 
 באוואסערט מען זיי אז זיי זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן.

יט פאר קינדער; אויך דארף מען זייער אכטונג געבן צו געבן אסאך ווארימקי

קינדער וואס האבן א ווארימע שטוב וועלן נישט אוועק לויפן מיט שלעכטע חברים און 
 די קינדער וועלן אויך אויפשטעלן א שיינע ווארימע שטוב.

מען דארף זיך כסדר אינטערעסירן וואס די קינדער טוען און מען דארף אויסהערן 
לאפט ווען זיי זעען אז עס איז נישט דא א קינד; זייער אסאך מאל ווערן קינדער פארק

קיין אוזן קשבת, זיי זעען אז מען מאכט אוועק וואס זיי זאגן. ווי מער מען הערט זיי 
אויס וואקסן זיי אויף מער געזונט; דאס איז די ארבעט פון א אידישע מאמע, צו געבן 

 פאר די קינדער ווארימקייט.

שיעור וואס מיר האבן געגעבן פאריגע איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון די 
וואך מיטוואך נאכט; הלואי זאלן אלע פרויען וויסן ווי אזוי מען קען פועל'ן אלעס אין 

 שטוב דורכדעם וואס מען רעדט שיין און אין די ריכטיגע צייט.

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה", א קלוגע פרוי בויעט (משלי יד, א) שלמה המלך זאגט 
ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו", און א נארישע פרוי צעברעכט עס מיט אירע  -ויף איר הויז, "ְוִאֶּוֶלת א
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אייגענע הענט; א פרוי מיט אביסל שכל קען זיך מאכן א גן עדן פון איר לעבן, אז זי 

ווייסט ווי אזוי צו רעדן צו איר מאן; זי רייסט אים נישט אראפ, זי זוכט אים נישט צו 
 רן אויף יעדע זאך, און זיכער סטראשעט זי אים נישט מיט וכו'.קריטיקי

א קלוגע פרוי ווארט נישט אז איר מאן זאל איר פרייליך מאכן, אדרבה, זי מאכט 

פרייליך איר מאן; זי ווארט נישט אויף אים אז ער זאל אנהייבן געבן גוטע ווערטער 
 וערט די גאנצע שטוב פרייליך.וכו', נאר זי בעט זיך איבער מיט אים וכו' און אזוי ו

בעטס דעם אייבערשטן אויף אייער שפראך אז איר זאלט האבן שלום בית און 
ערליכע קינדער; בעטס דעם אייבערשטן אז איר זאלט זוכה זיין צו הייליגע קינדער, 

קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן די וועלט. חנה האט זוכה געווען צו א קינד וואס איז 
זוי גרויס ווי משה רבינו און אהרן הכהן נאר ווייל זי האט געבעטן דעם געווען א

"ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְת ֶזַרע ֲאָנִׁשים", זאגן חכמינו זכרונם לברכה  א א, יא):-(שמואלאייבערשטן 
זי האט געבעטן אז זי וויל א קינד וואס וועט זיין אזוי גרויס ווי משה רבינו  (ברכות לא.):

ן; געווענליך איינער וואס האט נישט קיין קינדער איז צופרידן מיט וואס און אהרן הכה
מען געבט אים, אבער חנה איז געווען א גרויסע צדיקת, זי האט נאר געוואלט א קינד א 

 צדיק און זי האט זוכה געווען צו דעם דורך אירע תפילות.

 ם.דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע עניני

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך באנייען; שבועות איז פון די דריי  –די ריכטיגע הכנה צום יום טוב שבועות 

 אנשי שלומינו.צייטן אין יאר וואס מען פירט זיך צו דאווענען מיט 

יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 
 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר 

זמן מתן  -מיר קומען שוין נענטער און נענטער צום הייליגן יום טוב שבועות 
 תורתינו; יעצט איז א צייט וואס מיר דארפן מקבל זיין די תורה פון דאסניי.

 –ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום  (דברים ו, ו):אויפן פסוק  (ספרי, לג):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א ִיְהיּו ְּבֵעיֶני ִּכְיָׁשָנה, ֶאָּלא ַּכֲחָדָׁשה ֶׁשַהּכֹל ָרִצין ִלְקָראָתּה", ווען מען לערנט תורה "
 דארף דאס זיין מיט א התחדשות; א נייע תורה.

ווען מען גייט מקבל זיין די תורה דארף מען געדענקען וואס דער הייליגער רבי 

ן נישט זיין; עס איז נישט גוט צו זיין אן "אלט טאר מע (שיחות הר"ן, סימן נא):האט געזאגט 
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אלטער חסיד, אן אלטער צדיק, אלט איז נישט גוט"; מען דארף זיך כסדר באנייען, דאס 

 איז געווען ביים הייליגן רבי'ן א יסוד היסודות.

שבועות איז איינע פון די צייטן וואס מען פלעגט קומען צום רבי'ן; בחיים חיותו 
יז געווען דריי זמנים וואס מען פלעגט קומען צום רבי'ן: 'ראש פון הייליגן רבי'ן א

קומט  -שרייבט ר' נתן  -השנה', 'שבת חנוכה' און 'שבועות', נאכן רבינ'ס הסתלקות 
מען ווייטער צום רבי'ן נאר אויף ראש השנה. אויף שבת חנוכה און יום טוב שבועות 

 דארף דער טאטע זיין אין שטוב. פארט מען נישט צום רבי'ן, ווייל חנוכה און שבועות

מען פירט זיך צו דאווענען צווישן תלמידים פון הייליגן רבי'ן, ווייל וואו צען 

דארט איז דער רבי. אזוי ווי דער רבי  -מענטשן פון אנשי שלומינו קומען זיך צוזאמען 
האט געזאגט בשעת ער איז אוועק געפארן פון ברסלב קיין אומאן; דער רבי איז 

טאנען ביים טיר פון זיין שטוב, ער האט געלייגט זיין האנט אויף די מזוזה און געש
געזאגט: "ִּתְראּו ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחד, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד", איר זאלט זיך האלטן צוזאמען און 

י ְלָכאן עֹוד דאווענען צוזאמען, "ִּכי ִאם ִּתְתַּפְּללּו ְּבַכָּוָנה, אּוַלי ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשי אֹוִת 
ַהָּפַעם". ווייל אויב איר וועט זיך האלטן צוזאמען און דאווענען צוזאמען, וועט איר מיר 

 ".(חיי מוהר"ן, סימן קפז)קענען ממשיך זיין צו אייך 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 לערן פלייסיג, און היט דיינע אויגן

יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך האב זייער הנאה צו הערן ווי פלייסיג דו לערנסט; אויך האב איך הנאה דיר 

 צו זען אין ישיבה לערנען.

יבה, די בית המדרש איז נאך ליידיג, אסאך מאל קום איך אריין פארטאגס אין יש
צו זען ווי מיינע  -און נאר דו זיצט און לערנסט; דאס איז מיין גרעסטע נחת און פרייד 

 תלמידים לערנען די הייליגע תורה.
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נעם דעם דף גמרא וואס מיר לערנען יעדן טאג און חזר דאס אפאר מאל איבער, 

"ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלַּכאן ְוַּתְלמּודֹו ְּבָידֹו"; ווען מען  :(פסחים נ.)אזוי וועט מקוים ווערן ביי דיר 
 וועט ענדיגן די מסכתא וועסטו האבן די מסכתא אין דיין האנט.

יעצט ווען מיר געפונען זיך אין די זומער טעג דארף מען זיין זייער פארזיכטיג ווען 

אין די זומער מען גייט אין גאס; מען דארף זיך שטענדיג היטן די אויגן, אבער יעצט 
טעג זאלסטו מער אכטונג געבן ווען דו גייסט אין גאס נישט אויפצוהייבן דיינע אויגן. 
דו ביסט נאך א יונגער בחור, דו ביסט נאך ריין; אז דו וועסט אכטונג געבן אויף דיינע 

 ריינע אויגן וועסטו אויסוואקסן א גרויסער צדיק.

ן דיין האנט אויף די מזוזה און בעטן פאר דו גייסט ארויס אין גאס זאלסטו לייג
"הייליגער באשעפער! העלף מיר איך זאל נישט נכשל ווערן מיט דעם אייבערשטן: 

 קיין איין שלעכטע קוק; געב מיר כח זיך צו היטן מיינע אויגן".

 ווייז דעם בריוו פאר דיין ברודער ... נרו יאיר, זאג אים ער זאל מיר אויך שרייבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט א "תפלה צעטל" וועסטו געהאלפן ווערן

יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

מיר שטייען יעצט ערב יום טוב שבועות די יום טוב פון מתן תורה ווען משה רבינו 
יני נעמען די תורה פאר אונז אידן. דער אייבערשטער האט אים איז ארויף אויפן בארג ס

געזאגט ער זאל קודם גיין צו די פרויען און נאכדעם צו די מענער, אזוי ווי עס שטייט 

"ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב, ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל"; "בית יעקב" דאס מיינט מען די  (שמות יט, ג):
ראל" דאס זענען די מענער. לכאורה, פארוואס האט דער פרויען, און "בני יש

אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו ער זאל קודם רעדן צו די פרויען און ערשט 
נאכדעם צו מענער? ווייל פרויען האבן א שטערקערע אמונה ווי מענער, אזוי ווי דער 

ּוָנה הּוא ָּדָבר ָקָטן, ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה "ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמ (שיחות הר"ן, סימן לג):הייליגער רבי זאגט 
הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹות ְּכָלל, ַרק ִּבְפִׁשיטּות 

ָּגמּור ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִׁשים ְוַהֲהמֹון ַעם ַהְּכֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים", ביי די וועלט איז אמונה א 
ניקייט, אבער ביי מיר איז דער עיקר אמונה, אן קיין חקירות און אן קיין חכמות, קליי
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וואס לעבן בתמימות ופשיטות מיט  -נאר פשוט אזוי ווי פרויען און פשוט'ע מענטשן 

גלייבן; דערפאר האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה  –אמונה אינעם אייבערשטן 
ען, ווייל די תורה קען מען נאר מקבל זיין אז מען רבינו ער זאל קודם רעדן צו די פרוי

 האט א שטארקע אמונה.

וואס איר דארפט זאלט איר בעטן פונעם אייבערשטן אויף אידיש; איר זאלט זיך 
מאכן א תפילה צעטל וואו איר זאלט אראפ שרייבן אלעס וואס איר דארפט, אלעס וואס 

פארעכטן. איר זאלט דאס פאר קיינעם באדערט אייך און אלע נאטורן וואס איר דארפט 

נישט ווייזן, דאס זאל זיין צווישן אייך אינעם באשעפער; יעדן טאג זאלט איר 
ארויסנעמען דעם צעטל און בעטן דעם אייבערשטן, ביז איר וועט זען די ישועה. 

נאכדעם זאלט איר מאכן א סימן ביי יעדע זאך וואס איר זענט שוין געהאלפן געווארן; 
זאלט איר טון במשך אייער גאנצע לעבן, וועט איר זען מיט אייערע אויגן  אזוי

 באשיינפערליך ווי ווייט מען קומט אן מיט תפילה.

 וואויל איז אייך אז איר זאגט תהילים; אלע ישועות ליגן אין ספר תהילים.

 נאך אביסל וועט איר טרעפן אייער שידוך.

... 

~~~~~~~~~~ 
ן דארף מען פארגעסן וואס איז געווען און זיך גענצליך אויב מען וויל תשובה טו

באנייען; עטליכע טעמים פארוואס מען עסט מילכיגס שבועות; דער יצר הרע וויל 

נאר איין זאך פונעם מענטש: "געב זיך אונטער!" מקבל זיין די תורה פון דאסניי; א 

ון תיקון ליל שיינער טעם פארוואס מען עסט קרעפליך שבועות; דאס גרויסקייט פ

שבועות; ווי אזוי אויסצונוצן די הייליגע נאכט; די מקוה שבועות פארטאגס; זיין 

 בשמחה במשך דעם יום טוב און פרייליך מאכן די שטוב.

עש"ק פרשת במדבר, ד' סיון, מ"ח לעומר, שנת תשע"ח לפרט  –בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

ווייסן פון הייליגן רבי'ן; וויפיל מיר זאלן נאר אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר 
דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן איז עס נישט גענוג. וואס וואלטן מיר געטון אן דעם 

רבי'ן? וואו וואלטן מיר זיך אהין געטון?! דער הייליגער רבי געבט אונז שכל און 
ן מצב, ער מאכט אונז פארשטאנד מיר זאלן וויסן ווי אזוי זיך צו דערהאלטן אין יעד

 פרייליך און שטארקט אונז.
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געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען שוין זוכה אריין צו גיין אינעם יום טוב 

זמן מתן תורתינו, מיר גייען זוכה זיין צו קבלת התורה; דארפן מיר געדענקען  -שבועות 
געסן וואס איז געווען, וואס דער רבי זאגט, אז אויב מען וויל תשובה טון דארף מען פאר

 מען דארף זיך גענצליך באנייען, נאר אזוי קען מען תשובה טון.

מוהרא"ש זאגט א שיינע טעם פארוואס מען עסט מילכיגס שבועות; ווייל דער 
"ביי די וועלט איז שכחה א חסרון, אבער ביי מיר איז שכחה  (שיחות הר"ן, סימן כו):רבי זאגט 

וען עס וואלט ווען נישט געווען קיין שכחה וואלט מען נישט א גרויסע מעלה", ווייל ו

געקענט דינען דעם אייבערשטן, מען וואלט נישט אויפגעהערט צו טראכטן פונעם 
פארגאנגענהייט, פון אלע דורכפעלער און אלע פראבלעמען וואס מען איז אדורך, דאס 

ייבן פון דאסניי, וואלט געמאכט אז דער מענטש זאל נישט פרובירן נאכאמאל אנצוה
אבער יעצט אז עס איז דא שכחה, קען מען זיך באנייען און אנהייבן פון פריש; דעריבער 

ווען מיר גייען מקבל זיין די תורה עסן מיר מילכיגס, כדי צו געדענקען אז מיר זענען ווי 
אז  ניי געבוירן; א קליין קינד עסט דאך נאר מילך, דעריבער עסן מיר מילכיגס צו ווייזן

 מיר זענען ניי געבוירן, מיר הייבן אן פון דאסניי זיין ערליכע אידן.

מוהרא"ש זאגט: מען זעט אז די תורה הייבט זיך אן מיטן אות 'ב' וואס איז 
פארמאכט פון אלע זייטן, עס איז אפן נאר אויף פאראויס; דאס קומט אונז לערנען אז 

אויף צוריק, נאר אויף פאראויס; נאר אויב מען וויל מצליח זיין טאר מען נישט קוקן 
 אזוי קען מען מקבל זיין די תורה און נאר אזוי קען מען מצליח זיין אין לעבן.

דער הייליגער חוזה פון לובלין זכותו יגן עלינו זאגט: פארוואס עסט מען מילכיגס 

רפט שבועות? ווייל יעדע עסן וואס ווערט פארדארבן קען מען שוין נישט ניצן, מען ווא
דאס אוועק, חוץ מילך; וואס אפילו אז עס ווערט פארדארבן קען מען דאס נאך נוצן, 

מען קען מאכן דערפון קעז; דערפאר עסט מען מילכיגס שבועות, ווייל מען וויל ווייזן 
פארן מענטש: אפילו דו ביסט אראפגעפאלן אין עבירות, דו ביסט פארדארבן געווארן, 

און ווערן א צדיק, אזוי ווי פארדארבענע מילך וואס מען  דאך קענסטו נאך תשובה טון

 ווארפט נישט אוועק נאר מען מאכט דערפון פיינע קעז.

דאס לערנט אונז דער הייליגער רבי: "עס איז נישט דא קיין יאוש"; דער רבי האט 
(שיחות נתן  "ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל!", זאגט ר' (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עח):געשריגן 

דער רבי האט דאס געשריגן מיט זיין גאנצע כח, ער האט געשריגן בכל  הר"ן, סימן קנג):
עס איז  "ִּגיַוואְלד, ַזייט ַאייך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש, ֵקיין ֵיאּוׁש ִאיז ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען";גדול: 

ון און עס נישט דא אזא זאך ווי יאוש, נישט דא קיין מענטש וואס קען נישט תשובה ט
 איז נישט דא קיין עבירה וואס מען קען נישט מתקן זיין.
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"ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין, ֶׁשְּיכֹוִלין  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן קיב):דער הייליגער רבי זאגט 

ְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן", אויב דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס גלייב אויך 
קענסט פאררעכטן; מען דארף גלייבן אין דעם, מען דארף וויסן אז דער אז דו 

אייבערשטער נעמט אן אונזער תשובה, ער ווארט אז דער מענטש זאל זיך צוריקקערן 
 צו אים.

דער יצר הרע וויל נאר איין זאך פונעם מענטש: "געב זיך אונטער!" ער וויל אז 
ר אלעמאל און זאגן: "איך בין שוין דער מענטש זאל ביי זיך אפמאכן איין מאל פא

פארפאלן!" יעדעס מאל ער ווארפט אראפ א מענטש אין עבירות איז זיין כוונה נאר 
מחליש דעת זיין דעם מענטש, דער מענטש זאל אויפגעבן און אויפהערן צו פראבירן 

 "פון פארדארבענעזיין גוט און ערליך; דאס ווייזט אונז דער מנהג פון עסן מילכיגס: 

"פון א פארדארבענער מענטש קען ווערן א  דאס הייסט:מילך מאכט מען קעז", 

 גרויסער צדיק".

דערפאר בעט איך דיר: "שטארק זיך און הייב זיך אויף!" און זיי נישט צעקלאפט 
ירושלמי ראש השנה, פרק ד, הלכה (ביי דיר. מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן דעם מאמר חז"ל 

ְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם", ווען "ֵּכיָון ֶׁשִּקּבַ ח): 
דאס הייסט, ער נעמט זיך פאר צו לערנען  –א מענטש איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה 

זאגט דער אייבערשטער: רעכן איך כאילו דער מענטש האט קיינמאל  –די הייליגע תורה 
 .נישט געזינדיגט

דערפאר, יעצט ווען מיר זענען מקבל די תורה אין יום טוב שבועות, הייב אן 

לערנען אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, וועט דיר דער אייבערשטער רעכענען 
 כאילו דו האסט קיינמאל נישט געזינדיגט.

פון  קוק נישט צי דו פארשטייסט וואס דו לערנסט אדער נישט; דו זאג די ווערטער
די תורה, נישט קיין חילוק צי דו פארשטייסט יא צי נישט, און אפילו דאס לערנען האט 

א פנים ווי א שיך מיט דריי עקן זאלסטו ווייטער לערנען. עס איז דא וואס פירן זיך צו 
עסן קרעפלעך שבועות, עס איז געמאכט מיט דריי עקן; דאס דערמאנט אונז די מעשה 

וואו דער רבי דערציילט אז דער תם איז געווען  פורי מעשיות, מעשה ט)(סיפונעם חכם און תם 
א שוסטער, אבער ער האט זיך נישט געקענט דערלערנען ווי אזוי מען מאכט שיינע שיך, 

ער פלעגט מאכן א שוך מיט דריי עקן, עס האט נישט אויסגעזען ווי א שוך, דאך פלעגט 
יה זיין מיט דעם און געזאגט: "וואס פאר א ער נעמען דעם דריי עקיגן שוך און זיך מח

שיינע שיך האב איך געמאכט, ווי זיס איז מיין שיך, ווי האניגדיג איז מיין שיך, 
וואספארא צוקערדיגע שיך, א וואוילע שיך", זיין ווייב פלעגט אים פרעגן: "אויב איז 
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עמסט פאר עס יא אזוי, פארוואס נעמען אנדערע שוסטערס אסאך מער געלט ווי דו נ

"ָוואס ָהאט ָדאס צּו טּון ִמיט ִמיר? ָדאס ִאיז דיין שיך?" פלעגט דער תם איר ענטפערן: 

ַזיין ַמֲעֶׂשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶׂשה, אּון ָוואס ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן פּון ַא ְצֵווייְטן, ָלאִמיר 

 ֶזען ִוויִפיל ִאיך ַפאְרִדין ִמַּיד ְלַיד".

דריי עקיגע קרעפלעך, צו געדענקען, אז אפילו אונזער דעריבער עסן מיר שבועות 
דאווענען האט א פנים ווי א שיך מיט  דריי עקן זאל מען זיך מחי' זיין מיט דעם, און אז 
דאס לערנען האט א פנים ווי א שיך מיט דריי עקן זאלן מיר זאגן די אלע לשונות וואס 

ווייל דאס איז דער סוד פון מצליח דער תם האט געזאגט און געזינגען צו זיין שיכעלע; 
זיין אין לעבן: "א מענטש זאל זיך מחיה זיין מיט יעדע נקודה טובה, אפילו עס איז ווייט 

 פון שלימות".

שבועות ביינאכט זאלסטו אויף בלייבן א גאנצע נאכט; עס שטייט אין זוהר הקדוש 
גאנצע נאכט מיט זיינע אז רבי שמעון בר יוחאי איז אויפגעווען שבועות א  ).(הקדמה ח

פון יעדע פרשה דער ערשטער  -תלמידים, און מען האט געלערנט תורה נביאים וכתובים 
פסוק און דעם לעצטן פסוק, און אזוי אויך ביי יעדע ספר פון נביאים וכתובים דער 

ערשטער פסוק און דעם לעצטן פסוק, אזוי אויך האט ער זיי מעורר געווען אז זיי זאלן 
די תרי"ג מצוות; רבי שמעון בר יוחאי איז געווען זייער פרייליך און ער האט  לערנען

 געבענטשט זיינע תלמידים אז זיי זאלן זוכה זיין צו קבלת התורה.

מיר בלייבן אויך אויף שבועות ביינאכט צו זאגן דעם תיקון ליל שבועות; מען 
ון חמשה חמשה תורה, זאגט דעם ערשטן פסוק און דעם לעצטן פסוק פון יעדע סדרה פ

נאכדעם זאגט מען דעם ערשטן פסוק פון יעדע ספר פון נביאים וכתובים און דעם לעצטן 
פסוק, נאכדעם לערנט מען די תרי"ג מצוות. דאס איז דער עיקר תיקון, די אלע איבעריגע 

פסוקים דאס האט מען צוגעלייגט, אבער דער עיקר תיקון איז דער ערשטער פסוק און 
טן פסוק; א שאד אז מענטשן ווייסן נישט דערפון, דערפאר גייט מען שלאפן דעם לעצ

 ווייל מען האט נישט קיין כח צו זאגן דעם גרויסן תיקון.

שבועות ביינאכט איז נישט קיין צייט צו פארברענגען מיט חברים מיט שטותים 

נג געבן והבלים; שבועות ביינאכט איז זייער א גרויסע נאכט. מען דארף זייער אכטו
נישט צו שמועסן ביינאכט, ווייל עס איז זייער א גרויסע נאכט; מען קען פועל'ן אסאך 

ישועות; די אלע וואס בלייבן אויף סתם צו רייכערן און שמועסן איז א גרעסערע תיקון 
אז זיי זאלן גיין שלאפן. אדער לערנט מען אדער איז מען זיך מתבודד מיטן אייבערשטן; 

ייבערשטן אז מען זאל זוכה זיין צו לערנען א גאנץ יאר שיעורים אין מען בעט דעם א
 כל התורה כולה און זיין דבוק אין אים.
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(ליקוטי מוהר"ן, פארן עלות השחר איז א גרויסע זאך צו גיין אין מקוה; דער רבי זאגט 

הּוא ַׁשַער ָהֶעְליֹון ֵמֲחִמִּׁשים "ַהִּמְקֶוה ֶׁשל ָׁשבּועֹות ִהיא ִמְקֶוה ֶׁשל ַׁשַער נ', ֶׁש  חלק א', סימן נו):
ַׁשֲעֵרי ִּביָנה, ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ְוַדַעת ֶעְליֹון, ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ְּגדֹוִלים", ווען מען טובל'ט זיך 

אין מקוה יום טוב שבועות פארן עלות השחר איז מען זוכה ממשיך צו זיין גרויסע 
 וכה צו גאר גרויסע זאכן.ישועות; מען באקומט שכל און מען איז ז

דערפאר, נאכן ענדיגן דעם 'תיקון ליל שבועות' זאלסטו לויפן אין מקוה זיך טובל'ן 
בתמימות ובפשיטות; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס עס מיינט 'שער החמישים' און 

דו ווייסט גארנישט וכו'. דער תיקון געשעהט פון זיך אליין, צי מען פארשטייט יא צי 
פארשטייט נישט, דו גיי אין מקוה 'על דעת כל הצדיקים, ועל דעת רבינו נחמן מען 

 מברסלב ותלמידיו הקדושים'.

דער עיקר זאלסטו טאנצן א גאנץ יום טוב; פריי דיר שלא עשני גוי. חכמינו זכרונם 
ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה, ער האט געזאגט  (מדרש פליאה)לברכה זאגן 

"ָאנִֹכי ה' ֱאֶהי", האט משה רבינו גלייך אויסגעשריגן: "ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי!"  (שמות כ, ב):
אלע פרעגן וואס איז דער קשר איינס מיטן צווייטן? זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה: 

"עס איז בכלל נישט קיין קשיא; ווען דער אייבערשטער האט אנגעהויבן זאגן די תורה 
עווארן אזוי פרייליך אז ער האט אנגעהויבן דאנקען "ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי!" איז משה רבינו ג

ברוך השם איך בין א איד, איך בין נישט קיין גוי"; אז מען פריידט זיך מיט דעם איז 
מען אייביג פרייליך, "א גוי בין איך נישט, וואס דו ווילסט נאר זאגן אויף מיר קענסטו 

 ".זאגן, אבער א גוי בין איך נישט

זע צו פרייליך מאכן דיין ווייב, און געדענק וואס מען לערנט אין היכל הקודש 
 קודש קדשים: "דער אייבערשטער איז אין שטוב".

איך שרייב דיר א בריוו פאר דיין ווייב, געב עס איר איבער נאך היינט פאר יום 
 טוב.

 א פרייליכן יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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די חשוב'ע חלק וואס די פרויען האבן אין מתן תורה; די טעם פארוואס משה 

רבינו האט ערשט גערעדט צו די פרויען און נאכדעם צו די מענער; די גרויסע כח וואס 

די פרויען האבן צו מחזק זיין די מאן און די קינדער; שבועות איז א פאסיגע 

דעם "יום תהילים"; מתפלל זיין אז  געלעגנהייט זיך פארצונעמען צו זאגן יעדן טאג

 מען זאל האבן א פלאץ פאר די סקול.

עש"ק פרשת במדבר, ד' סיון, מ"ח לעומר, שנת תשע"ח לפרט  –בעזרת ה' יתברך 
 קטן

 לכבוד מרת ... תחי'

יעצט ווען מיר שטייען ערב יום טוב שבועות זמן מתן תורתינו ווען מיר גייען 

ר וויסן אז די פרויען נעמען א גרויסער חלק אין מתן מקבל זיין די תורה, דארפט אי
 תורה.

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

תורה פאר די אידן, האט דער אייבערשטער אים געזאגט ער זאל קודם גיין צו די פרויען 
"ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב, ְוַתֵּגיד  ת יט, ג):(שמואון נאכדעם צו די מענער, אזוי ווי עס שטייט 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל", "בית יעקב" דאס זענען די פרויען "בני ישראל" דאס זענען די מענער; 
פארוואס האט דער אייבערשטער אים געזאגט ער זאל קודם רעדן צו די פרויען און 

ווען  (שיר השירים רבה א, ד):זאגן ערשט נאכדעם צו די מענער? ווייל חכמינו זכרונם לברכה 
דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די אידן האט ער זיי געבעטן: "ָהִביאּו ִלי 

ֲעֵרִבים טֹוִבים ֶׁשִּתְׁשְמרּוָה", ברענגט מיר א גאראנטי אז איר וועט היטן די תורה, האבן 
ער האט אויף אלעמען די אידן פרובירט צו ברענגען אסאך ערבים, אבער דער אייבערשט

געענטפערט: "ֲעֵרְב ָצִרי ָעֵרב", דער ערב אליינס דארף א גאראנטי, ביז די אידן האבן 
געזאגט: "ָּבֵנינּו עֹוְרִבים אֹוָתנּו", אונזערע קינדער זענען אונזערע גאראנטיס אז מיר 

ֵרִבים טֹוִבים, ַעל ְיֵדיֶהם ֶאְּתֶנָּנּה וועלן האלטן די תורה, "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָהא ַוַּדאי ֲע 

ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז", דאס זענען גוטע  (תהלים ח, ג):ָלֶכם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 
גאראנטיס, בזכות די קינדער וועל איך ענק געבן די תורה; זעט מען פון דעם אז דער 

פאר א גאראנטי אז מיר וועלן האלטן די  אייבערשטער האט גענומען אונזערע קינדער
 תורה.

היות די אידישע פרויען זיי זענען די וואס זענען מחנך די קינדער אזוי ווי חכמינו 

"ָנִׁשים ְּבַמאי ָזְכָיין?" די מענער באקומען שכר פארן  (ברכות יז.):זכרונם לברכה פרעגן 
יף וואס גייען זיי באקומען לערנען, אבער די פרויען לערנען דאך נישט קיין תורה, או

שכר? ענטפערט די גמרא: "ְּבַאְקרּוֵיי ְּבַנְייהּו ְלֵבי ְּכִניְׁשָּתא, ּוְבַאְתנּוֵיי ַגְבַרְייהּו ֵּבי ַרָּבָנן, 
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ְוָנְטָרין ְלַגְבַרְייהּו ַעד ְּדָאתּו ִמֵּבי ַרָּבָנן", מיט דעם וואס זיי טראגן די קינדער אין חדר און 

ע מענער ווען זיי קומען אהיים פון לערנען די הייליגע מיט דעם וואס זיי ווארטן אפ זייער
תורה וכו'; דעריבער ווען עס איז געקומען צו געבן די תורה פאר די אידן האט דער 

אייבערשטער געהייסן פאר משה רבינו קודם צו רעדן צו די פרויען ווייל אין זייער זכות 
 האבן מיר באקומען די תורה.

יס דער יארצייט פון דוד המלך עליו השלום; יעצט יום טוב שבועות געפאלט או
איז א צייט וואס איר זאלט זיך פארנעמען צו זאגן יעדן טאג דעם יום תהילים און זיך 

אויסגיסן דאס הארץ פארן אייבערשטן. ווען מען זאגט תהילים קען מען פועל'ן גרויסע 
 ינדער און פאר אלע אידן.סיי פאר זיך אליינס, פאר אייער מאן, פאר אייערע ק -ישועות 

זעטס צו רעדן שיין צו אייער מאן, נאר איר וועט בענעפעטירן דערפון; דאס לעבן 

ווי אזוי מען פירט זיך צו יענעם  -איז ווי א שפיגעלע, דער וועלט איז אזוי ווי א שאטן 
 אזוי פירט מען זיך צוריק צו דיר.

עקטערס זענען נעכטן געווען זייטס מתפלל אז מיר זאלן האבן א סקול; די אינספ

אין ישיבה אויפן דאך און האבן באקוקט דעם עקסטענשאן וואס מיר האבן ארויס 
געבויעט פארן סקול, זיי האבן געזאגט אז מיר קענען דאס מער נישט נוצן. דארפן מיר 

יעצט האבן א נייע פלאץ פאר די מיידלעך; מיט תפילה וועלן מיר עס באקומען, בעטס 
 ערשטן אז איך זאל האבן כח ווייטער אנצוגיין מיט די מוסד.דעם אייב

 א פרייליכן יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א פרוי וואס שערט זיך די האר, וועט האבן אלע ישועות

ערב חג השבועות, ד' סיון, מ"ח לעומר, שנת  –עש"ק פ' במדבר  -בעזרת ה' יתברך 

 תשע"ח לפ"ק

 לכבוד ... תחי'

 ייער בריוו.איך האב ערהאלטן א

וואויל איז אייך אז איר גייט זיך אפשערן די האר נאך אייער חתונה, אזוי וועט איר 
זיין אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס, איר וועט האבן וואוילע ערליכע קינדער און דער 

אייבערשטער וועט רוען ביי אייך אין שטוב; אזוי זאגט דער הייליגער תנא רבי שמעון 
"א שטוב וואו מען זעט ארויס די האר פון  (פרשת נשא, דף קכה):הר הקדוש בר יוחאי אין זו
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די פרוי, ברענגט דאס אן ארעמקייט אין שטוב, און דאס איז גורם אז די קינדער זאלן 

 נישט זיין ערליך", דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן.

ט געהערט דער הייליגער דברי חיים זכותו יגן עלינו האט גע'חלש'ט ווען ער הא
אז זיין טאכטער האט זיך נישט אפגעשארן איר האר נאך איר חתונה; וויפיל מען האט 

אים פראבירט צו דערוועקן האט ער זיך נישט דערוועקט, האט מען אים געזאגט אז זי 
גייט זיך אפשערן נאכדעם וואס זי פארט צו א צווייטע לאנד, ווייל דארט וואו זיי האבן 

נישט געטארט חתונה האבן, האבן זיי געטראכט אז מען וועט מאכן  געוואוינט האט מען

די חתונה שטילערהייט און די כלה וועט זיך נישט אפשערן איר האר ביז זי פארט אוועק 
צו א צווייטע לאנד, אבער דער צאנזער רב האט זיך פון דעם אויך נישט דערוועקט. 

הייליגער צאנז'ער רב זכותו יגן למעשה ווען די כלה האט געזען ווי איר טאטע דער 
עלינו דערוועקט זיך נישט איז זי אריין אין א צימער און זיך אליין אפגעשוירן איר האר, 

זי האט גענומען איר האר און דאס אריין געלייגט אין איר טאטעס הענט און געזאגט: 
עקט און "טאטע, איך האב מיך אפגעשוירן", הערנדיג דאס האט ער זיך גלייך אויפגעוו

צוריק געקומען צום באוואוסטזיין; ווייל די צדיקים האבן געזען וואסערע צרות דאס 
 ברענגט אויפן מענטש, איז פון גרויס שרעק האט ער גע'חלש'ט.

דערפאר אז איר שרייבט מיר אז איר גייט זיך אפשערן מאכט איר מיר גרויס נחת, 

זען ווי זיינע תלמידות פירן זיך הייליג און מוהרא"ש האט גרויס נחת אויבן אין הימל צו 
 און טייער.

זעט צו זאגן תהילים יעדן טאג; בעטס דעם אייבערשטער איר זאלט זוכה זיין צו 

 ערליכע קינדער און צו א שיינע לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שטארק זיך, דו וועסט טרעפן דיין שידוך

ד' סיון, מ"ח לעומר, שנת ערב חג השבועות,  –עש"ק פ' במדבר  -בעזרת ה' יתברך 
 תשע"ח לפ"ק 

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

די גאנצע זאך פון שידוכים איז א פארבארגענע זאך, עס איז פארהוילן פון 

 אלעמען, דאס ליגט נאר אין דעם אייבערשטנ'ס הענט.
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ַּבְּנִביִאים ּוַבְּכתּוִבים "ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה  (בראשית רבה סח, ג):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶׁשֵאין ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶאָּלא ִמן ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא", מיר געפונען אין די תורה און נביאים 
(בראשית כד, און אין כתובים אז א שידוך האט נאר מיטן אייבערשטן, אין די תורה שטייט 

"ְוָאִביו  (שופטים יד, ד):", אין נביאים שטייט "ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל, ַוּיֹאְמרּו, ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר נ):
"ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות,  (משלי יט, יד):ְוִאּמֹו א ָיְדעּו ִּכי ֵמה' ִהיא", און אין כתובים שטייט 

 ּוֵמה' ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת", זעען מיר איבעראל אז א שידוך האט נאר מיטן באשעפער.

זאלט טרעפן א גוטע שידוך; איר זאלט זוכה זיין בעטס דעם אייבערשטן אז איר 

אויפצושטעלן א הייליגע שטוב און א ערליכער שטוב. איר זאלט זוכה זיין צו קינדער 
 וואס וועלן נאר טון דעם אייבערשטנס ווילן.

(ספר המידות, דורך תפילה קען מען זוכה זיין צו אלעס גוטס; דער הייליגער רבי זאגט 

"ַעל ְיֵדי ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, זֹוֶכה ַלֲעשֹות ִׁשידּוִכים טֹוִבים ְוַהגּוִנים", דורך  יא):אות רחמנות, סימן 
תפילה איז מען זוכה צו טון גוטע שידוכים; דאס איז די איינציגסטע עצה סיי פאר א 

בחור און סיי פאר א מיידל וואס ווארטן אויף זייער שידוך, מען זאל בעטן דעם 
יגער באשעפער, העלף מיר איך זאל טרעפן מיין ריכטיגער שידוך "היילאייבערשטן: 

 שנעל און גרינג".

יעצט יום טוב שבועות איז די יארצייט פון דוד המלך; זעט צו זאגן יעדן טאג דעם 
יום תהילים און בשעת איר זאגט די קאפיטלעך תהילים זאלט איר זיך אויסגיסן דאס 

יף אלעס גוטס וואס ער טוט מיר אייך, און אויך הארץ פארן אייבערשטן, אים דאנקען או
 בעטן אויף ווייטער אלעס וואס איר דארפט.

 א פרייליכן יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 וועט אונזער שלום בית אנהאלטן אויך אין די עלטערע יארן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיט לעכטיגע קינדער, מיר האבן ב"ה א שיין לעבן, איך מוטשע זיך  איך האב ב"ה א געטרייער מאן

אבער מיט א דמיון וואס שטערט מיר שטארק. איך טראכט אלעמאל אז דאס וואס מיר האבן זיך ליב איז 

נאר יעצט ווען מיר זענען יונג, אפשר ווען מיר וועלן עלטער ווערן וועט ער מיר שוין נישט דארפן, און מיר 

 יך אנהויבן צו קריגן.וועלן ז

איך ווייס אז ס'איז סתם דמיונות און איך דארף נישט טראכטן וואס וועט זיין שפעטער, נאכאלץ 

 שטערט מיר דאס אבער. אפשר קענט איר מיר העלפן.

 יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת במדבר, כ"ח אייר, מ"ג לעומר, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

עס איז דא א מאמר החכם: "ֶהָעָבר ַאִין, ְוֶהָעִתיד ַעַדִין, ְוַההֹוֶוה ְּכֶהֶרף ַעִין, ַדֲאָגה 

ִמַּנִין", וואס איז געווען איז שוין געווען, וואס גייט זיין איז דאך נאך נישט דא און די 
גע, איז דאך נישט שייך צו דאגה'נען; ווען א מענטש הוה איז דאך נישט מער ווי איין ר

דאגה'ט העלפט דאס נישט דעם פראבלעם, עס מאכט נאר אז דער מענטש זאל ווערן 
 אפגעשוואכט.

"א ֵתִעיל ַדְוָיא ְּבִלְּב", זאלסט נישט ארום  (סנהדרין ק:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ן ָקַטל ַדְוָיא", ווייל דאגות האט שוין גע'הרג'עט גיין מיט קיין דאגות, "ְדַגְבֵרי ִגיָּבִרי
אסאך גיבורים; ווען א מענטש לעבט מיט אמונה, ער ווייסט קלאר אז דער אייבערשטער 

און אלעס איז נאר ער, יעדע זאך וואס פאסירט אויף דער וועלט איז מיט א  -איז אלעס 
 פונקטליכער חשבון, דעמאלט גייען אוועק אלע דאגות.

ר האט יעצט אין אייערע יונגע יארן א גוטע שלום בית וועט איר האבן אז אי

-שפעטער אויף דער עלטער נאך א בעסערע שלום בית; מען קען זען אן עלטערע פאר
פאלק ווי זיי פירן זיך מיט א דרך ארץ איינער מיטן צווייטן, מיט כבוד איינער צום 

רן האבן זיי געארבעט אויף זייער שלום אנדערן, דאס איז נאר ווייל אין זייערע יונגע יא

בית; מה שאין כן די אלע וואס קריגן זיך אויף דער עלטער השם ישמרינו, די אלע האבן 
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זיך שוין געקריגט אין אנהייב פון זייער לעבן. איין חילוק איז דא, ווען מען איז יונג קען 

 דע ריר וכו'.מען עס באהאלטן וכו', אבער אויף דער עלטער האלטן אלע מיט יע

אז איר האט יעצט א שיינע לעבן וואס זוכט איר זיך פרעמדע זארג? דער רבי האט 
די לבנה האט געזאגט פארן זון ווען די זון האט זיך  (ספורי מעשיות מעשה ג, מחיגר):דערציילט 

אפגערעדט אז זי שיינט אויפן בוים וכו': "אז דאס איז דיין זארג, דו זארגסט פרעמדע 
דאס זעלבע זאג איך אייך: "וואס דארפט איר זארגן פרעמדע זארג?" מען דארף  זארג!"

לעבן מיטן 'יעצט', מיטן 'הוה'; אז איר האט א שיינע לעבן מיט אייער מאן און קינדער 

דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אויף די חסדים וואס ער טוט מיט אייך און בעטס 
 אויף ווייטער.

ְיֵדי ֱאמּוָנה ָיבֹא ְלִבָּטחֹון -נה אינעם אייבערשטן, ווייל "ַעלשטארקט אייך מיט אמו

", דורך אמונה קומט מען צו בטחון; און אז איר וועט האבן (ספר המידות, אות בטחון, סימן ד)
 (ספר המידות, אות בטחון, סימן ט):בטחון וועלן אלע דאגות אוועק פאלן, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ָאָדם ִניצֹול ִמְּדָאָגה", ווען א מענטש האט בטחון ווערט ער געראטעוועט  "ַעל ְיֵדי ִּבָּטחֹון
 פון דאגות.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 דארף מען זיין מקושר צו א סביבה, אדער קען מען אליין אויך מצליח זיין?

 שאלה:

 ,לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

מיין שאלה איז אויב א מענטש דארף זיין מקושר צו א סביבה, קהלה, וכדומה, אדער קען א מענטש 

 לעבן פאר זיך אליין, און נישט האבן גארנישט מיט קיינעם.

אויב האב איך נישט א פלאץ וואו איך בין מקושר אהין, דארף איך זוכן אזא פלאץ? און פארקערט 

מקושר צו א פלאץ איז דאס א פראבלעם? מיינט דאס אז איך קען זיך נישט אויך, אויב בין איך צו שטארק 

 אליין אן עצה געבן, אדער בין איך גוט אויך אזוי?

פארשטייט זיך אז איך רעד נאר פון ערליכע און גוטע פלעצער, און איך האף אז איר וועט דאס מיר 

 קענען אויסקלארן.

 יישר כח.

 תשובה:

 יום א' פרשת במדבר, כ"ח אייר, מ"ג לעומר, שנת תשע"ח לפ"ק -ה' יתברך בעזרת 
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  לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ווי גרויס א מענטש זאל נאר זיין קען ער האבן גרויס נוצן פון א גוטער חבר.

ְוָׁשַמְענּו ִמַּצִּדיק " (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מח):דער הייליגער רבי האט דערציילט 

ֲאִמִּתי ֶׁשָאַמר, ֶׁשִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבֵעת ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 
 ִּכי ַּגם עָ  –ִּבְתִחָּלתֹו: ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמ ,ָליו ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר

ָעַבר ָּכל ַהַּנ"ל, ְוא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְּזקּות ִמּׁשּום ָאָדם", איך האב געהערט פון אן 

אמת'ן צדיק, אז ער האט נישט געהאט קיין חבר וואס זאל אים מחזק זיין און זאגן: 
ט די ; אויב וואלט אים איינער געזאגְּבִריֶדער, ְׁשַטאְרק ִזיך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיך""

, וואלט ער געקענט אסאך מער ְּבִריֶדער, ְׁשַטאְרק ִזיך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיך"ווערטער: "
אנקומען בעבודת השם, אבער קיינער האט אים דאס נישט געזאגט; עס איז באוואוסט 

אז דער רבי האט געמיינט מיט דעם זיך אליינס. זעט מען פון דעם אז אפילו דער 
 התחזקות.גרעסטער צדיק דארף אויך 

ר' נפתלי זכרונו  -אויך איז באוואוסט אז ר' נתן האט געהאט איין גוטער חבר 

לברכה; ער איז געווען איינער פון די צוויי עדות וואס דער רבי האט גענומען פאר די 
הבטחה פון תיקון הכללי, שפעטער איז געקומען ר' עוזר א תלמיד פון ר' נתן און ער 

יט א מחלוקה צווישן ר' נפתלי מיט ר' נתן, האט ר' נתן האט שיעור נישט אנגעדרי
געבעטן דעם אייבערשטן: "רבונו של עולם, איך האב נאר איין חבר ר' נפתלי, יעצט 

קומט דא עוזר און וויל אים אויך אוועק נעמען פון מיר וכו'"; זעט מען פון דעם אז 
אנצע וועלט דארפן אויך אפילו גרויסע צדיקים וואס זענען עוסק אין מחזק זיין די ג

 האבן התחזקות.

"טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב  (קהלת ד, ט):שלמה המלך זאגט 
ַּבֲעָמָלם", צוויי מענטשן זענען בעסער ווי איינער אליין, פארוואס? "ִּכי ִאם ִיּפֹלּו, ָהֶאָחד 

ד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו", אז מען גייט אליינס, מען לעבט ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו, ְוִאילּו ָהֶאָח 

אליינס אן א גוטע חברותא, דעמאלט ווען מען גייט אריבער א שווערע צייט האט מען 
נישט מיט וועם זיך צו מחזק זיין, אבער אז מען האט גוטע חברים איז גרינגער פארן 

 ערע צייטן.מענטש זיך אויפצוהייבן פון זיינע שוו

ער היילט אונז און  דער הייליגער רבי, ער איז אונזער רבי ביז משיח וועט קומען;
ער מאכט פון אונז אנשים כשרים. דאך דארף א מענטש האבן א גוטע חברותא וואס 

 זאל אים מחזק זיין.
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מיר געפונען ביי אדם הראשון, אז ווען ער האט געזינדיגט מיטן עץ הדעת איז ער 

זייער אראפגעפאלן, און אנשטאט תשובה טון האט ער זיך אפגעשיידט פון זיין  ביי זיך
"ָּכל אֹוָתן  (עירובין יח:):ווייב פאר הונדערט און דרייסיג יאר. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהָּׁשִנים ֶׁשָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבִנּדּוי הֹוִליד רּוִחין ְוֵׁשיִדין ְוִליִלין", די אלע יארן וואס אדם 
געווען אפגעשיידט האט ער געזינדיגט רחמנא לצלן; ביז ער האט געפרעגט זיין זון  איז

"ָאַמר לֹו: ַמה ַּנֲעָׂשה ְּבִדיֶנ?" וואס איז געבליבן מיט דיין עבירה פון  (ויקרא רבה י, ה):קין 
נטפערט: איך הרג'נען הבל, "ָאַמר לֹו: 'ָעִׂשיִתי ְּתׁשּוָבה ְוִנְתַּפַׁשְרִּתי'", האט אים קין געע

האב תשובה געטון, "ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ָאָדם ָהִראׁשֹון ָּכ ִהְתִחיל טֹוֵפַח ַעל ָּפָניו, ָאַמר לֹו ָּכל 

ָּכ ִהיא ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְוא ָהִייִתי יֹוֵדַע!" ווען אדם הראשון האט געהערט פון זיין זון 
געהויבן צו פאטשן אין פנים און געשריגן: קין אז ער האט תשובה געטון האט ער זיך אנ

אזוי גרויס איז די כח פון תשובה און איך האב נישט געוואוסט דערפון ביז יעצט?! 
'ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת'", האט ער גלייך  (תהלים צב, א):"ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ָאָדם ָהִראׁשֹון 

קאפיטל "ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת, טֹוב ְלהֹדֹות אנגעהויבן זינגען צום אייבערשטן דעם 
 ַלה'", עס איז גוט צו מודה זיין פארן אייבערשטן אויף וואס מען האט געטון נישט גוט.

 -זעט מען פון דעם אז אפילו אדם הראשון וואס ער האט געהאט אזא גרויסע רבי  

ער חבר וואס זאל אים שטארקן דעם אייבערשטן אליין, האט אויך געדארפט האבן א גוט
און מחזק זיין ער זאל נישט אראפפאלן, און וויבאלד ער האט דאס נישט געהאט איז ער 

נעבעך הונדערט און דרייסיג יאר געווען פארווארפן פונעם אייבערשטן, איז דאך זיכער 
אז מיר קליינע מענטשלעך דארפן האבן א גוטע חברותא וואס לאזט נישט פאלן; דאס 

 יז די מעלה פון האבן א גוטער חבר וואס איז מחזק.א

פון דער אנדערע זייט דארף מען זייער אכטונג געבן זיך נישט צו לאזן נארן; דער 
"ַהֵּיֶצר ָהָרע ּדֹוֶמה ְּכמֹו ִמי ֶׁשהֹוֵל ְוָרץ ֵּבין ְּבֵני־ָאָדם, ְוָידֹו ְסגּוָרה  (שיחות הר"ן, סימן ו):רבי זאגט 

ֵדַע ַמה ְּבתֹוָכּה", דער יצר הרע איז צוגעגליכן צו א מענטש וואס לויפט ְוֵאין ָאָדם יֹו

צווישן מענטשן מיט א פארמאכט האנט, ער פאפט אויס אלעמען און פרעגט זיי "וואס 
האב איך אין  מיין האנט?" און פאר יעדעם דאכט זיך אז ער האט אין זיין האנט דאס 

נאך ווייל מען מיינט אז מען וועט באקומען די  וואס ער וויל, דעריבער לויפן אים אלע
זאך וואס מען וויל, "ְוַאַחר־ָּכ הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ָּבה ְּכלּום", ביים ענדע עפענט ער 

איז  –זאגט דער רבי  –זיין האנט און מען זעט אז עס איז גארנישט דא דארט, אזוי אויך 
ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ְמַרֶּמה ָּכל ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל ָרִצים ַאֲחָריו  מיטן יצר הרע, "ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש

ּוְמַרֶּמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד", ער רעדט איין א מענטש אז ער זאל אים נאכלויפן ווייל אזוי 
וועט ער באקומען אלע זיינע תאוות, אבער ביים סוף ווען דער מענטש גייט אוועק פון 
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ער זיין האנט און מען דערזעט זיך אינגאנצן אפגעפאטשט, מען איז דער וועלט, עפענט 

 אים נאכגעלאפן א גאנץ לעבן אומזיסט.

מוהרא"ש זאגט אז דער שיחה פון רבי'ן גייט ארויף בכלליות אויף אלע תאוות, 
און בפרטיות גייט דאס ארויף אויף דעם וואס א מענטש לויפט נאך א מנהיג, א רבי 

פט ארום מיט א פארמאכטע האנט און אלע חסידים לויפן אים נאך, וכו'; דער רבי לוי
אלע מיינען אז ער האט עפעס פאר אים, ביז עס קומט דעם לעצטן טאג פון לעבן עפענט 
דער מנהיג זיינע הענט און מען זעט ליידיגע הענט השם ירחם; דערפאר ווען מען גייט 

ארף מען אלץ קוקן צי מען באקומט צו א חבורה, צו א מנהיג, צו א גוטע איד וכו', ד
עפעס אין די האנט, אויב גייט מען אוועק פון דארט מיט ליידיגע הענט איז א סימן אז 

מען נארט זיך. אפילו דער גוטער איד איז צדיק, א באהאלטענע צדיק, א ל"ו צדיק, א 
סדרה זיין צדיק וואס פליט אין הימל וכו', אויב קען ער מיר נישט מזכה זיין מיט מעביר 

יעדע וואך, מיט לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא וכו', איז אלעס בלאף; אויב איך הייב 
נישט אן רעדן מיטן אייבערשטן, איך באקום נישט פון דעם פלאץ שכל ווי אזוי זיך צו 

פירן אין שטוב מיט די ווייב און קינדער, אדער מכבד זיין מיינע עלטערן וכו' איז אלעס 
 .נארישקייטן

ליידער פארנארט מען היינט מענטשן, בפרט מיט לשונות פון קבלה וואס מיט דעם 

איז זייער גרינג צו פארפירן מענטשן; מען לויפט נעבעך נאך א מענטש וואס איז בלינד, 
"א טייל  (ספורי מעשיות מעשה יב, מבעל תפילה):קרום און שטום, אזוי ווי דער רבי דערציילט 

עיקר תכלית איז כבוד וכו' האבן זיי געזוכט א מענטש וואס לויפט האבן געזאגט אז דער 
זייער נאך זיין כבוד, ביז זיי האבן געזען ווי מען טראגט אן אלטן בעטלער א ציגיינער, 

און עס זענען אים נאכגעגאנגען פינעף הונדערט ציגיינערס, און דער בעטלער איז 
עך, מען נעמט א רבי א מנהיג וואס איז געווען בלינד, קרום און שטום", עיין שם; נעב

ער  -בלינד, ער ווייסט נישט וואס גייט אריבער אויף זיינע מענטשן, און ער איז שטום 

 רעדט פון אלעס נאר נישט פונעם אייבערשטן.

שנת תקע"א, האט דער רבי געזאגט די  -דעם לעצטן ראש השנה פון רבינ'ס לעבן 
; ביי אנשי שלומינו איז דאס די צוואה פון חלק ב', סימן ח) (ליקוטי מוהר"ן,תורה תקעו תוכחה 

רבי'ן, זאגט דארט דער רבי: "ַעל ֵּכן ָּכל ַהִּמְתָקְרִבים ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְיָׁשָרה 
ִּדְקֻדָּׁשה", די אלע וואס זענען זוכה צו מקורב ווערן צו אן אמת'ן מנהיג זענען זוכה צו 

ה, "ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְצִריִכין ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְמאֹד ְמאֹד ַאַחר ַמְנִהיג ֲאִמִּתי ָּכֶזה", האבן אמונ
אבער מען דארף זוכן זייער שטארק אז מען זאל טרעפן א אמת'ן מנהיג, "ְוָצִריך ְלַבֵּקׁש 

ן דארף אסאך בעטן דעם ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי", מע
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אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו טרעפן אן אמת'ן מנהיג, "ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית 

ִּבְׁשֵלמּות", כדי מען זאל זוכה זיין צו לעבן מיט אמונה, "ִּכי ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבין, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ערט מקורב צו א פאלשער מנהיג, "ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאין, ְלַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר", ווייל ווען מען וו

ַחס ְוָׁשלֹום, ֶלֱאמּונֹות ָּכְזִּבּיֹות", פארלירט מען די אמונה, און מען הייבט אן גלייבן אין 
 פאלשע זאכן רחמנא לצלן.

דער אייבערשטער זאל אונז אלע העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו לעבן מיט א ריינע 
 אמונה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קען מען טאקע אלעס טרעפן אין ספר הקדוש "אשר בנחל"?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אין מירון האב איך געטראפן א מפיץ וואס האט מיר פארקויפט אן "אשר בנחל", ער האט מיר געזאגט 

ר "אשר בנחל" אז מוהרא"ש האט געזאגט אז ווען א איד האט סיי וועלכע שאלה זאל ער עפענען דעם ספ

און ער וועט דארט טרעפן אן ענטפער. האב איך געוואלט פרעגן פונעם ראש ישיבה שליט"א אויב דאס איז 

 טאקע אמת, אויב איר ווייסט אויך פון דעם.

 יישר כח, מרדכי

 תשובה:

 יום א' פרשת במדבר, כ"ח אייר, מ"ג לעומר, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

  אירלכבוד מרדכי נרו י

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש האט דערציילט אז מען האט אמאל אויסגעלויבט פאר ר' נתן דעם ספר 

'שני לוחות הברית' פונעם של"ה הקדוש זכותו יגן עלינו, אז דאס איז ממש א כל בו, 
ווייל עס פארמאגט אין זיך אלעס; דרוש, חסידות וכו', האט זיך ר' נתן אויסגעדרוקט 

יף זיינע ספרים 'ליקוטי הלכות': "מיינע ספרים איז דעם אייבערשטנס גן עדן", ווייל או

ווען מען לערנט ליקוטי הלכות ווערט מען אזוי מחוזק אז מען שפירט זיך ווי אין גן 
עדן, און מוהרא"ש האט אויסגעפירט: "דער ספר אשר בנחל איז דער אייבערשטער 

פן נאך א ספר וואס זאל זיין אזא שטיק געטליכקייט אליינס", ווייל מען קען נישט טרע
ווי דער ספר; וואו מען עפענט נאר אויף דעם ספר, יעדע איינציגע בריוו זעט מען די 

 לויטערע אמונה און מען הייבט אן בענקען צום אייבערשטן.
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מוהרא"ש האט געזאגט: "ווען איך בין געווען יונג האב איך געזען ווי אינגעלייט 

און נישטערן אין ספרים צו טרעפן עפעס התחזקות; מען מישט אהער און מען זוכן 
מישט אהין, מען זוכט וואו קען מען טרעפן אביסל ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה, מען זוכט 

א ווארט אדער א רמז אז מען קען נאך תשובה טון, האב איך מחליט געווען אז איך וועל 
וואס מען וועט נישט דארפן מישן אהער און אהין, מען ארויס געבן אזעלכע ספרים 

וועט נישט דארפן זוכן התחזקות, נאר וואו מען וועט נאר עפענען דעם ספר וועט מען 
 גלייך טרעפן וואס מען דארף צו קענען ווערן אן ערליכער איד".

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן 
בי'ן דורך דעם ספר "אשר בנחל, חלק כז"; איך האב נישט געוואוסט ווער עס האט ר

געשריבן דעם ספר (מוהרא"ש האט נישט געשריבן זיין נאמען אין זיינע ספרים); איך 
פלעג דאס נעמען אין די הענט אין נישט קענען אראפלייגן, איך האב דאס אנגעהויבן 

יר אויפגעפלאקערט מיין הארץ צום אייבערשטן און גענדיגט טאג נאך טאג, דאס האט מ
און מיר מורא'דיג מחי' געווען און מחזק געווען. עס איז שוין אריבער פערצן זינט דאן 

 און איך קען נישט פארגעסן דעם פארגענוגן וואס איך האב דעמאלט געשפירט.

ש האט געזאגט אז בנוגע וואס דו פרעגסט אויב מען האט א שאלה וכו'; מוהרא"
יעדער וואס האט א שאלה זאל עפענען אן "אשר בנחל", וועט ער טרעפן א תשובה; 

דאס איז בדוק ומנוסה. אדרבה, פראביר דאס אליינס אויס, וועסטו זען אז דו וועסט 
 טרעפן אן ענטפער אויף וואס דו ביסט מסופק.

רוקן דעם ספר אשר אויך האט מוהרא"ש מבטיח געווען אז ווער עס וועט העלפן ד

בנחל וועט זען וואונדערליכע ישועות און אפענע ניסים וואס דער אייבערשטער וועט 
 טון מיט אים.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן האבן א חלק אין דרוקן די הייליגע ספרים 
 וואס זענען מחזק אלפים ורבבות אידן, און ברענגט זיי צוריק לאביהם שבשמים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זונטע קינדער, וואס טו איך?נישט בעטן דעם אייבערשטן אויף גע רעמ  איך קען

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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איך האב געהערט ווי איר דערציילט ביי א שיעור וועגן א פרוי וואס די דאקטורים האבן איר געזאגט 

געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער  אז זי גייט האבן א נישט געזונט קינד ל"ע, און זי האט אסאך

 האט איר געהאלפן אז דאס קינד איז געווען געזונט און שטארק ברוך ה'.

מיט דריי יאר צוריק האבן די דאקטורים אויך מיר געזאגט אז איך גיי האבן א נישט געזונט קינד, פאר 

ס קינד זאל זיין געזונט, איך האב געקענט פינף חדשים האב איך געוויינט און געבעטן דעם אייבערשטן אז דא

גאנץ תהלים פון אויסווייניג, אבער למעשה איז געבוירן געווארן א נישט געזונט קינד, וואס איז אוועק נאך 

דריי חדשים. זייט דעמאלט קען איך ממש נישט עפענען א סידור, איך פרוביר צו בעטן דעם אייבערשטן מיט 

 ך קען אבער נישט דאווענען אין א סידור.מיינע אייגענע ווערטער, אי

יעצט ווארט איך נאכאמאל א קינד ברוך ה', מיין מאן בעט מיר אז איך זאל דאווענען און מתפלל זיין, 

איך שפיר אבער אז איך בין פארמאכט און איך קען ממש נישט בעטן. אמאל אמאל זאג איך א תחינה ביי 

יינע אייגענע ווערטער, איך שפיר אבער אז איך בין ממש פארשטאפט ליכט צינדען וכדומה, צומאל אויך מיט מ

 און איך קען נישט עפענען מיין מויל געהעריג צו בעטן דעם אייבערשטן. וואס טו איך?

 תשובה:

יום ב' פרשת במדבר, כ"ט אייר, מ"ד לעומר, שנת תשע"ח  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'

 ר בריוו.איך האב ערהאלטן אייע

 דער אייבערשטער זאל אייך טרייסטן איר זאלט נישט וויסן מער פון קיין צער.

איך בעט אייך זייער איר זאלט זיך שטארקן מיט אמונה פשוטה; נעמט אריין אין 
זיך אז אלעס איז דער אייבערשטער, און וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט. יעצט אז 

דעם אייבערשטן אז איר זאלט זוכה זיין צו א געזונט איר ווארט וכו' זאלט איר בעטן 
 קינד.

מען טאר נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן; מיינט נישט אז אייערע 

תפילות זענען נישט אנגענומען געווארן, עס איז נישט דא אזא זאך, קיין איין תפילה 
ברענגט ישועות  ווערט נישט פארלוירן, דער אייבערשטער נעמט די אלע תפילות און

 פארן מענטש אויף אן אנדערע אויפן ווי אזוי דער מענטש האט זיך פארגעשטעלט.

עס איז זייער שווער צו טרייסטן א מאמע ווען זי האט פארלוירן איר קינד, עס איז 

"ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה  (ישעיהו מט, טו):נישט דא אויף דעם קיין טרייסט ווערטער; דער נביא זאגט 
ּה ֵמַרֵחם ֶּבן ִּבְטָנּה?" קען דען א מאמע פארגעסן פון איר קינד? אבער איין זאך דארפן עּולָ 

מיר וויסן: "אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט"; מיר דארפן איין זאך שטענדיג 
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חזר'ן: "מיר ווייסן גארנישט"; דער אייבערשטער פירט דער וועלט, און "ֵאל ֱאמּוָנה 

 ", אויסער דעם ווייסן מיר גארנישט.(דברים לב, ד)ִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ְוֵאין ָעֶול, ַצ 

, ווען זיין זון איז קראנק געווארן האט ער ב, יב)-(שמואלמען זעט ביי דוד המלך 
געפאסט און זיך נישט געלייגט אין בעט שלאפן. ער איז געשלאפן אויף דער ערד, און 

ט ער זיך נישט געלאזט; ער האט נישט וויפיל מען האט אים געוואלט טרייסטן הא
געוואלט מיט עסן מיט זיינע באדינער, ער האט געהאלטן אין איין דאווענען צום 

 אייבערשטן אויף זיין קינד, און למעשה איז זיין קינד נעבעך געשטארבן.

ווען דער קינד איז געשטארבן האבן די באדינער מורא געהאט דאס צו דערציילן 

דאך ווען דאס קינד האט געלעבט, ער איז נישט -י האבן געטראכט: 'מהפארן קעניג, זי
געזונט געווען האט דוד המלך זיך נישט געלאזט טרייסטן, וואס וועט שוין זיין יעצט 

ווען ער וועט הערן אז דאס קינד איז געשטארבן?!' ווען דוד המלך האט געזען ווי זיי 
ינד לעבט נאך, האבן זיי אים געזאגט אז שושקען זיך, האט ער זיי געפרעגט צי דער ק

דער קינד איז געשטארבן, האט זיך דוד המלך גלייך אויסגעטון זיין זאק און ער האט 
זיך געזעצט אויף זיין שטיל און געבעטן מען זאל אים ברענגען עסן; זיינע קנעכט האבן 

ֶׁשר ָעִׂשיָתה?" וואס דאס נישט פארשטאנען, זיי האבן אים געפרעגט: "ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲא 
גייט דא פאר, "ַּבֲעבּור ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמָּת ַוֵּתְבְּך, ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד, ַקְמָּת ַוּתֹאַכל ָלֶחם?" ווען 

דיין קינד איז געווען נישט געזונט און ער האט נאך געלעבט האסטו געפאסט און 
אויף פון דער ערד און דו עסט א  געוויינט, און יעצט ווען ער איז געשטארבן שטייסטו

סעודה?! האט זיי דוד המלך געענטפערט: "ַוּיֹאֶמר: ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמִּתי ָוֶאְבֶּכה, ִּכי 
ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע ְוַחַּנִני ה' ְוַחי ַהָּיֶלד, ְוַעָּתה ֵמת, ָלָּמה ֶּזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו, עֹוד,  ֲאִני 

א ָיׁשּוב ֵאָלי", ווען מיין קינד האט נאך געלעבט, האב איך געטראכט הֵֹל ֵאָליו, ְוהּוא 
אז איך וועל בעטן דעם אייבערשטן, אפשר וועט דער אייבערשטער מיר העלפן, אבער 
יעצט אז ער איז געשטארבן, ווייס איך אז עס איז א גזירה פונעם אייבערשטן, און איך 

 יק ברענגען צו מיר.קען אים שוין נישט צור

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 דער רבי איז מחזק יעדן איינעם. זיך דערהאלטן ווען דער מאן איז אוועקגעפאלן

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

כח פאר אלע שיעורים וואס האלטן אונז ממש ביים לעבן, ובפרט  איך מוז נאכאמאל זאגן א גרויסן יישר

 אויף דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אז מ'קען תשובה טון אויף פגם הברית.

איך האב אייך געשיקט דעם בריוו איבער מיין חבר וואס זיין טאטע איז אוועקגעפאלן פון אידישקייט, 

ער ענטפער וואס איז געווען ממש כמים קרים על נפש עיפה, סיי פאר א גרויסן יישר כח פאר אייער הערליכ

מיר און סיי פאר מיין חבר, איך האב אים איבערגעגעבן דעם בריוו (ער האט נישט קיין צוטריט צו אינטערנעט, 

 און איך שיק דעם בריוו אויך נאר מיט רשות פון מיין טאטע אין זיין אפיס), און ער האט ממש געהאט טרערן

אין די אויגן ווען ער האט זיך באדאנקט פאר די הארציגע תפלה, און פאר די עצה אז מ'קען מאכן פון דעם 

 אליין א תפלה, אז מ'קען נישט רעדן צום אייבערשטן.

ער האט געוויזן דעם בריוו אויך פאר זיין מאמע, זי האט זיך אויך זייער מחזק געווען, און זי האט געבעטן 

 שיבה שליט"א קען שרייבן א תפלה אויך פאר איר.אויב דער ראש י

 יישר כח, מאיר

 תשובה:

יום ב' פרשת במדבר, כ"ט אייר, מ"ד לעומר, שנת תשע"ח  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד הבחור ... נרו יאיר

דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונזער דור און אראפ געשיקט דעם 
ער וועלט, וואס ער הייבט אויף אלע נשמות וואס זענען הייליגן רבינ'ס נשמה אויף ד

הוצאת זרע לבטלה, און דורך זיינע עצות  -אראפ געפאלן אין די עבירה פון פגם הברית 
 ברענגט ער זיי אלע צוריק צום אייבערשטן.

אויף דעם וואס דער זוהר הקדוש  (שיחות הר"ן, סימן עא):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

אז אויב מען זינדיגט אין פגם הברית העלפט נישט קיין תשובה;  ב קפח.; ויחי ריט.)(וישזאגט 
נאר איך, און  -האט דער רבי געזאגט: "קיינער פארשטייט נישט פשט אין דעם זוהר 

איך זאג אז עס העלפט יא תשובה, אפילו איינער וואס האט אסאך געזינדיגט מיט די 
 עבירה".

ז געגעבן א מתנה וואס רופט זיך 'התבודדות'; א דער הייליגער רבי האט אונ
מענטש זאל זיך אויסרעדן זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, אויף 

זיין מאמע לשון. מען זאל גיין אויף א פלאץ וואו קיינער געפונט זיך נישט דארט און 
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שטן וואו דער יצר זיך אויסשמועסן דאס הארץ; א מענטש זאל דערציילן פארן אייבער

הרע ווארפט אים אלץ אראפ, און אז וויפיל מאל ער מאכט שוין אפ אז ער גייט זיין גוט, 
פאלט ער נאכאמאל צוריק אריין אין די עבירה. ווען א מענטש פירט זיך אזוי, נעמט 

 דאס אראפ פון אים אלע עונשים און דינים.

גן רבינ'ס עצות; דו שרייבסט אז וואויל איז דיר אז דו ביסט זיך מחזק מיטן היילי
דער רבי האלט דיר ממש ביים לעבן. דער אמת איז אז דער רבי האלט אונז אלע ביים 
לעבן; דער רבי געבט אונז אלע לעבן, ער פרישט אונז אויף מיר זאלן נישט אויפגעבן, 

ין די נאר מיר זאלן אנהייבן פון דאסניי צו דינען דעם אייבערשטן, מיר זאלן נישט נאכגי
אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט אין אונז אריין, כאילו מיר זענען 

(ליקוטי מוהר"ן חלק ב', פארפאלן. דער רבי שלאגט זיך מיטן יצר הרע, דער רבי שרייט אויס 

"ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל!" "קיינער איז נישט פארפאלן", "קיינער איז נישט  סימן עח):

 ן"; עס איז דא פאר יעדן איינעם א וועג צוריק צו קומען צום אייבערשטן.פארלויר

בנוגע דיין חבר וכו'; דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואספארא גרויסע מצוה דו 
האסט מיט דעם וואס דו ביסט מחזק דיין חבר ... נרו יאיר. קיינער קען נישט משיג זיין 

ד גייט אריבער ווען עלטערן קריגן זיך, בפרט די שרעקליכע צער און יסורים וואס א קינ
אין פאל וואס דער טאטע האט זיך נעבעך געטראפן חברים וואס שלעפן אים אוועק 

פונעם אייבערשטן, ער איז צעריסן און צעפליקט אינערליך השם ירחם, וואס די קינדער 
רעדסט מיט  ליידן נעבעך צוזאם פון דעם. דעריבער האסטו זייער א גרויסע מצוה אז דו

 אים און איר זענט זיך אינאיינעם מחזק מיט די חיזוק פון הייליגן רבי'ן.

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

דו האסט מיר געבעטן איך זאל שרייבן א בריוו פאר זיין מאמע, האב איך דא 
 בייגעלייגט א בריוו.

 לכבוד מרת ... תחי'

ויל איז אייך אז איר ציט אויף אייערע קינדער צו גיין אין די וועגן פון די תורה ווא
 און איר לייגט אריין אין זיי צו האבן אמונה אינעם אייבערשטן.

"ָנִׁשים ְּבַמאי ָזְכָיין?" אויף וואס באקומען די  (ברכות יז.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֵבי ְּכִניְׁשָּתא ְוכּו'", מיט דעם וואס זיי שיקן די קינדער פרויען שכר? "ְּבַאְקרּוֵיי ְּבַנְייהּו לְ 
אין תלמוד תורה און ווארטן זיי אפ ווען זיי קומען אהיים; זעט מען פון דעם דאס 

גרויסקייט פון א מאמע וואס העלפט אירע קינדער גיין אין חדר און אין ישיבה, 
 דורכדעם וועט זי זוכה זיין צו עולם הבא.
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ויי צו הערן אז איר גייט אריבער שווערע צייטן מיט אייער מאן וכו' עס טוט זייער ו

וואס ער האט קשיות אויף די אמונה רחמנא לצלן; די גאנצע ארבעט פון חינוך הבנים 
והבנות פאלט אויף אייך, איר דארפט זיין סיי די טאטע און סיי די מאמע. אבער וויסן 

"ְמַלֵּמד ֶׁשָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ִּביָנה  מה:):(נדה זאלט איר, חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ְיֵתיָרה ָּבִאָּׁשה יֹוֵתר ִמָּבִאיׁש", דער אייבערשטער האט געגעבן פאר א פרוי מער חכמה 

 ווי פארן מאן; א פרוי האט זייער שטארקע כוחות צו פירן א שטוב.

ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי  "ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד (בראשית רבה יז, ז):חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

ַלֲחִסיָדה ַאַחת ְוא ֶהֱעִמידּו ָבִנים ֶזה ִמֶּזה, ָאְמרּו ֵאין ָאנּו מֹוִעיִלים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְּכלּום, ָעְמדּו ְוֵגְרׁשּו ֶזה ֶאת ֶזה", עס איז געווען א מעשה מיט אן ערליכער איד וואס האט 

נאכדעם וואס עס זענען אריבער לאנגע יארן וואס חתונה געהאט צו אן ערליכע פרוי, 
זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, האבן זיי זיך גע'גט, "ָהַל ֶזה ְוָנָׂשא ְרָׁשָעה ַאַחת 

ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ָרָׁשע", דער ערליכער איד האט חתונה געהאט מיט א שלעכטע פרוי און זי 
את ְלָרָׁשע ֶאָחד ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ַצִּדיק",  האט אים געמאכט פאר א רשע, "ָהְלָכה זֹאת ְוִנּׂשַֹ

און די ערליכע פרוי האט חתונה געהאט מיט א רשע, און זי האט אים געמאכט פאר א 
גרויסער צדיק, פירט אויס דער מדרש: "ֱהֵוי ֶׁשַהּכֹל ִמן ָהִאָּׁשה", זעט מען פון דעם אז 

 אלעס איז געוואנדן אינעם פרוי.

ט זיין שטארק אין די אמונה, און פון דער אנדערע זייט וועט איר אז איר ווע
וועט איר אים צוריק ברענגען צו די  -אנהייבן געבן פאר אייער מאן אסאך ווארימקייט 

אמונה און ער וועט ווערן אן ערליכער איד; די אלע וואס גייען אוועק פונעם אידישן 

די זענען בדרך כלל נישט קיין  )Atheist(וועג, זיי פאררופן זיך "נישט גלויביג" 

אפיקורסים, די זענען זייער צובראכענע נשמות וואס עס פעלט זיי "תשומת לב", זיי 
האבן נישט באקומען קיין ליבשאפט וכו', אבער אז מען געבט זיי אביסעלע ווארימקייט 

ך סבלנות, און ליבשאפט ווערן זיי אלע ערליכע אידן. דעריבער אז איר וועט האבן אסא
איר וועט נישט צעברעכן אייער שטוב, איר וועט זיין שטארק מיט אייער אמונה אינעם 

אייבערשטן, און איר וועט זיך פירן מיט אייער מאן מיט שיינעם, דורכדעם וועט איר 
 אים צוריק ברענגען צו די אמונה.

דעם אין יעדע צרה שיקט דער אייבערשטער א ליכטיגקייט; דאנקט און לויבט 

אייבערשטן אז איר האט וואוילע קינדער, בפרט אייער בחור וואס לערנט פלייסיג און 
פירט זיך מיט יראת שמים און ער איז זיך מחזק מיטן הייליגן רבינ'ס ווערטער; דאס איז 

דאך מער פון אלסדינג. וואס נאך דארף א אידישע מאמע ווען זי זעט ווי אירע קינדער 
, דאס איז דאך די שטרעבן פון יעדע מאמע, און פארקערט, אז לערנען און דאווענען
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מען האט נישט קיין נחת פון די קינדער האט מען דאך גארנישט השם ירחם, דערפאר 

דארפט איר דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף די גרויסע חסד אז איר האט קינדער 
 ערליכע אידן.

אויסגעלויבט די תפילות פון פרויען;  אודאי ווייסט איר אז דער רבי האט זייער

ווען מען האט פארציילט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: 
"ווען משיח וועט קומען וועט מען בטל מאכן די ווייבער שול", האט דער רבי געזאגט: 

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

פארקערט; משיח וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע פרויען וואס זיי דאווענען 
 און בעטן אז משיח זאל קומען".

דערפאר זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג אויף אייער שפראך, אז איר 

מאן זאל  זאלט זוכה זיין צו מחנך זיין אייערע קינדער אויפן אידישן וועג, און אז אייער
זיך אפלאזן פון זיינע געפאלענע חברים, וועט איר זען די ניסים וואס דער אייבערשטער 

 וועט טון מיט אייך.

איך שרייב אייך דא א קליינע תפילה וואס איר זאלט זאגן יעדן טאג און אזוי אויך 
ליכט, וואס דעמאלט איז אן עת רצון זאלט איר דאס זאגן בשעת איר צינדט אן די שבת 

 אנצונעמען אלע תפילות:

"רבונו של עולם, איך דאנק דיר און איך לויב דיר אויף אלע חסדים וואס דו טוסט 

מיט מיר, בפרט אויף די גרויסע חסד אז דו האסט מיר געגעבן אזעלכע טייערע קינדער 

קען איך דיר נישט אנהייבן  וואס לערנען און דאווענען; וויפיל איך זאל דיר דאנקען

דאנקען אויף די זכיה צו זיין א מאמע פון קינדער וואס לערנען די הייליגע תורה, דאס 

איז דאך מיין גאנצע שטרעבן אין לעבן, צו זען ווי מיינע קינדער פירן זיך אויפן אידישן 

 וועג.

יך צוריק הייליגער באשעפער! איך בעט דיר זייער, העלף מיר אז מיין מאן זאל ז

קערן צו דיר; מיר האבן חתונה געהאט און אויפגעשטעלט א שטוב מיט קינדער, אלעס 

איז געווען וואויל און פיין, אבער יעצט פירט ער זיך נישט ווי א איד דארף זיך פירן, ער 

טוט נישט קיין מצוות, ער טוט נישט גוטע זאכן. הייליגער באשעפער העלף מיר איך 

איך זאל האבן כח צו מחנך זיין ווייטער די קינדער אויפן דרך התורה; זאל זיין שטארק, 

העלף עס זאל אריין גיין א רוח טהרה אין מיין מאן, העלף ער זאל זיך אפלאזן פון די 

געפאלענע חברים וואס צוען אים אוועק פון דיר. העלף מיר בזכות די אבות הקדושים 

אמהות הקדושות שרה רבקה רחל און לאה, אברהם יצחק און יעקב, העלף מיר בזכות די 
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און בזכות דער הייליגער רבי רבינו נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו, ובזכות אלע צדיקים 

 און צדקניות וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיינעט וועגן, אמן".

... 

~~~~~~~~~~ 
 שטיי נישט?איך וויל לערנען "ליקוטי הלכות", וואס טו איך אבער אז איך פאר

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האט געהערט ביי איינע פון די שיעורים ווי דער ראש ישיבה שליט"א רעדט איבער די גרויסקייט 

פון רבי נתן, האב איך באקומען א חשק אנצוהויבן לערנען זיין הייליג ספר ליקוטי הלכות, אבער פון די גאנצע 

דורכגעלערנט, האב איך כמעט גארנישט פארשטאנען; זאל איך ווייטער לערנען  באנד וואס איך האב שוין

 ליקוטי הלכות?

 שלמה חיים

 תשובה:

יום ב' פרשת במדבר, כ"ט אייר, מ"ד לעומר, שנת תשע"ח  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

  לכבוד שלמה חיים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

טי הלכות זאלסטו זיך מאכן א שיעור אין ספר אז דו פארשטייסט נישט קיין ליקו
 "אשר בנחל".

מוהרא"ש האט געשריבן איבער זיבעציג טויזנט בריוון צו מחזק זיין אלע מענטשן 

אין וואסערע צרה זיי געפונען זיך נאר; ווער עס לערנט "אשר בנחל" דער דארף שוין 
 נישט קיין שום התחזקות.

"ְּבַתְלמּוד ַּבְבִלי ֶׁשהּוא ָּבלּול ְּבִמְקָרא  סימן רמו): (טור יורה דעה,דער רבינו תם זאגט 
מקרא משנה  -ְּבִמְׁשָנה ּוְגָמָרא ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְׁשִביל ַהּכֹל", אין גמרא ליגט אלעס 

וכו', ממילא אז מען לערנט גמרא, לערנט מען פון אלעס; אזוי אויך, אז דו וועסט 
ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי  - לערנען אשר בנחל וועסטו דארט האבן אלעס

 מוהר"ן, ספר המידות, סיפורי מעשיות און אויך ליקוטי הלכות.

מוהרא"ש האט געלערנט דעם ספר ליקוטי הלכות אן א שיעור מאל, איין תקופה 
האט ער געלערנט און געענדיגט דעם ספר ליקוטי הלכות יעדע חודש במשך דרייסיג 
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אט מוהרא"ש געזאגט אז ער האט געלערנט דעם ספר ליקוטי חדשים אין איין צו, אויך ה

מוהר"ן מער מאל וויפיל האר א מענטש האט אויפן קאפ; קומט אויס אז ווען מען 
לערנט אשר בנחל לערנט מען וואס דער רבי האט געזאגט און וואס רבי נתן האט 

 בעיקר אויף לעובדא ולמעשה. -געזאגט 

"ֲהָפ ָּבּה ַוֲהָפ ָּבּה, ְּדכָֹּלא  (אבות ה, כב):מים זאגן טייערער ברודער, די הייליגע חכ
ָבּה. וָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַּנּה ָלא ְתזּוַע, ֶׁשֵאין ְל ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה"; לאז נישט 
אפ דעם ספר "אשר בנחל". אז דו וועסט דאס לערנען וועסטו שוין נישט דארפן קיין 

יזוק; קיינער וועט דיר נישט קענען צעברעכן, דו וועסט לעבן מיטן אייבערשטן שום ח
 און דו וועסט זיין דבוק צום אייבערשטן בתכלית השלימות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וענען?אויף לערנען האב איך שוין אן עצה, איז דא אן עצה אויך פאר דאו

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אייערע שיעורים און עצות, וואס העלפן מיר אזויפיל ארויס אין לעבן. איך האב 

ברוך ה' אנגעהויבן לערנען תורה נאך א דאנק דעם סדר דרך הלימוד, און איך גיי שוין ענדיגן בקרוב צום 

 ערשטן מאל אין לעבן גאנץ ששה סדרי משנה.

אבער כאטש וואס אין לערנען בין איך געהאלפן געווארן, בין איך אבער נאך זייער שוואך אין דאווענען, 

איך מוטשע זיך זייער שטארק מיט'ן דאווענען, אפשר איז דא עפעס א סדר דרך התפלה פון רבי'ן? עפעס אן 

ן מיט געשמאק? איך שפיר ממש א ביטערן טעם ווען מ'הויבט נאר אן דאווענען, עצה ווי אזוי צו קענען דאווענע

 פארוואס איז דאס אזוי?

 א גרויסן יישר כח, אהרן

 תשובה:

יום ד' פרשת במדבר, ב' סיון, מ"ו לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 
 קטן

 לכבוד אהרן נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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חלקך אז דו לערנסט די הייליגע תורה און דו גייסט יעצט מסיים  אשריך ואשרי

זיין דעם ערשטן מאל אין דיין לעבן "ששה סדרי משנה"; דער אייבערשטער זאל העלפן 
 זאלסט זוכה זיין צו אלע ברכות וואס ליגט אין די תורה.

'תורה'  אות כט): (ליקוטי הלכות ראש חודש, הלכה ה,דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה זאגט 

ווערט אנגערופן 'רחל', און 'תפילה' ווערט אנגערופן 'לאה'; ער טייטשט אויס מיט דעם 
"ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל", א איד האט ליב צו לערנען תורה ווייל  (בראשית כט, יח):דער פסוק 

ען וואס מען זעט דאס שיינקייט פון תורה; ווען מען ענדיגט לערנען א מסכתא זעט מ

 (בראשית כט, יז):מען האט אויפגעטון, מען קען דאס אנכאפן וכו', אבער ביי לאה שטייט 
"ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות", לאה'ס שיינקייט זעט מען נישט אן; קיינער ווייסט נישט וואס 

פאסירט מיט די תפלות וואס מען בעט דעם אייבערשטער, וואו די תפילות גייען וכו', 
"ַה'ִּנְסָּתרֹת ַל'ה'  (דברים כט, כח):ה איז א באהאלטענע זאך, אזוי ווי עס שטייט ווייל תפיל

ֱא'ֵהינּו", דאס איז די ראשי תיבות לא"ה; תפילה איז פארהוילן פון אלעמען, נאר דער 
אייבערשטער זעט די תפילות וואס מיר דאווענען, דעריבער כאפן זיך מענטשן 

דאווענען און מען איז מזלזל אין תפילה, אזוי ווי עס שטערקער צו צו לערנען ווי צו 
(ברכות ו:): "ְּכרּום ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם", און חכמינו זכרונם לברכה זאגן  (תהלים יב, ט):שטייט 

"ֵאּלּו ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוְבֵני־ָאָדם ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם", ווי רש"י זאגט מיינט 
תפילה; תפילה איז פון די זאכן וואס איז די העכסטע זאך אויף דער וועלט אבער  דאס

 מענטשן זענען אין דעם זייער מזלזל.

אבער א מענטש וואס לעבט מיט אמונה, ער גלייבט און ווייסט אז דער 
אייבערשטער איז מיט אים, ביי אים און נעבן אים, דעמאלט וועט ער זיכער בעטן דעם 

(ליקוטי מוהר"ן, ויף יעדע זאך וואס ער דארף, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט אייבערשטן א

"ּוֶבֱאֶמת, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁשֵלם, 'ֶׁשְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו',  חלק א', סימן סב):
ַהְּתִפיָּלה, ַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיָּלה, ְוׁשֹוֵמעַ 

ָּגדֹול, ְוָהָיה ְמַדְקֵּדק ְמאֹד ְלַכֵּון ֶאת ְּדָבָריו", ווען א מענטש וואלט ווען געוואוסט ביי זיך 
קלאר אז דער אייבערשטער שטייט נעבן אים בשעת ער דאווענט און ער הערט צו יעדעס 

דער מענטש געדאווענט אזוי ווי עס דארף צו זיין און ער  ווארט וואס ער בעט, וואלט
 וואלט מכוון געווען יעדע איינציגע ווארט ווי אזוי ער זאגט עס ארויס.

אויף דעם אליינס דארף מען אויך מתפלל זיין, אז מען זאל זוכה זיין צו בעטן יעדע 

"ַאַחת  תהלים כז, ד):(זאך פונעם אייבערשטן. מען זעט ווי דוד המלך בעט דעם אייבערשטן 
ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה' אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי", רבונו של עולם איך בעט דיר 

איין זאך, איך זאל מיין גאנץ לעבן נאר גיין צו דיר, זיך נאר ווענדן צו דיר, איך זאל לעבן 
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"ְׁשֵאָלִתי  (אסתר ה, ז):אייבערשטן  מיט אמונה אין דיר; אזוי דארפן מיר בעטן דעם

 ּוַבָּקָׁשִתי" איך בעט דיר אז איך זאל קענען בעטן און דאווענען.

"רבונו של עולם! העלף מיר איך זאל לעבן מיט אמונה, בעט דעם אייבערשטן: 

איך זאל דיך שפירן, איך זאל געדענקען אז דו ביסט מיט מיר, ביי מיר און נעבן מיר, 

 יך האבן חשק צו דאווענען צו דיר.אזוי וועל א

רבונו של עולם איך ווייס נישט וואס צו טון; עסן עסט זיך, שלאפן שלאפט זיך, 

טרינקען טרינקט זיך, אבער וואס זאל איך טון אז עס דאווענט זיך נישט? וואס זאל איך 

טון אז איך האב נישט קיין געדולד צו דאווענען? דאווענען איז מיר ממש אן 

מעניש, העלף מיר איך זאל דיר שפירן, איך זאל האבן א קלארע אמונה אז עס איז אפקו

מלא כל הארץ כבודו, דעמאלט וועל איך דאווענען און לערנען אזוי ווי עס דארף צו 

אזוי זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן ביז דו וועסט זוכה זיין צו שפירן אלע זיסע זיין", 
 טעמים אינעם דאווענען.

 ערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייב

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך וויל מיין מאן זאל זיין ערליך, ווי אזוי באווייז איך דאס?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך קום פון א שיינע משפחה, איך האב חתונה געהאט מיט א בחור פון א שטוב פון בעלי תשובה, 

 א שווערע שידוך פאר מיינע עלטערן, איך האלט אבער אז דאס איז געווען פון הימל. ס'איז געווען

מיין פראבלעם איז אז מיין מאן טוט נישט אסאך וויכטיגע מצות וואס א מאן דארף צו טון, איך האב 

שמים,  אסאך צער פון דעם, איך וויל ער זאל זיין ערליך און נאנט צום אייבערשטן, נישט צוליב מיר נאר לשם

 ווי אזוי קען איך מקרב זיין צום אייבערשטן?

 א גרויסן יישר כח פאר די הערליכע שיעורים און חיזוק.

 תשובה:

יום ד' פרשת במדבר, ב' סיון, מ"ו לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.
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דער אייבערשטער האט געגעבן ספעציעלע כוחות פאר א פרוי אז זי האט די כוחות 

 אויפצוהייבן איר מאן און אזוי אויך פארקערט חס ושלום.

"ַחְכמֹות ָנִׁשים  (משלי יד, א):שלמה המלך דער גרעסטער חכם פון דער וועלט זאגט 
פרוי וואס בויעט אויף איר מאן, זי דערהייבט  ָּבְנָתה ֵביָתּה, ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו"; א

דאס איז א קליגע פרוי, און א פרוי וואס זוכט נאר ווי זי קען  -אים, זי שעצט אים 
דאס איז א נארישע פרוי. א קלוגע פרוי וואס  -צעברעכן איר מאן, צעברעכן איר שטוב 

ווארימקייט און וויל איר מאן זאל לערנען און דאווענען וועט זי אים געבן אסאך 

ליבשאפט ביז דער מאן וועט זיך טוישן צום גוטן, ווייל מען קען אלעס פועל'ן מיט 
 אביסל ליבשאפט און אביסל ווארימקייט.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט פונעם אהבת ישראל זכותו יגן עלינו, אז 

עוואוינט אידישע ווען ער האט זיך אריין געצויגן קיין מארמאראש, וואו עס האבן ג
קינדער וואס זענען געווען זייער ווייט פונעם דרך התורה והמצוות, האט מען אים 

געפרעגט: "ווי אזוי וועט דער רבי קענען פועל'ן ביי די מארמאראשע אידן זיי זאלן 
תשובה טון, זיי זאלן זיך פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין?" האט זיי דער אהבת ישראל 

"איך וועל זיי אזוי ליב האבן, ביז זיי וועלן פאלגן וואס איך לערן זיי, און געענטפערט: 
 וואס איך פארלאנג פון זיי"; זעט מען אז מיט ליבשאפט קען מען אלעס פועל'ן.

געבט א קוק צו וואס דער הייליגער תנא רבי עקיבא האט זוכה געווען אלעס אין 

"ֶׁשִּלי  (כתובות סג.):פאר זיינע תלמידים זכות פון זיין ווייב; רבי עקיבא האט געזאגט 
איז אלעס בזכות מיין ווייב. רבי  -ְוֶׁשָּלֶכם ֶׁשָּלּה ִהיא", מיין גאנצע תורה און אייער תורה 

עקיבא איז געווען א פאסטוך ביי איר טאטע בן כלבא שבוע, ער האט נישט געלערנט 
ם זיין צוקונפטיגע ווייב און ער איז געווען זייער ווייט פון די הייליגע תורה, האט אי

געפרעגט: "ִאי ִמַּקַּדְׁשָנא ָלך ָאְזַלת ְלֵבי ַרב?", אויב איך וועל צו דיר חתונה האבן וועסטו 
גיין אין ישיבה לערנען די הייליגע תורה? האט ער געזאגט: "יא", זיי האבן חתונה 

נא רבי געהאט און זי האט אים מעודד געווען ביז ער איז געווארן דער הייליגער ת

עקיבא; זעט מען פון דעם אז א פרוי האט די כח אויפצוהייבן איר מאן ער זאל לערנען 
 און דאווענען, מיט דעם וואס זי געבט אים ליבשאפט און ווארימקייט וכו'.

"ָאָדם ִנְבָרא ֵמֲאָדָמה ְוֵכיָון ֶׁשַאָּתה נֹוֵתן  (בראשית רבה יז, יז):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִטָּפה ֶׁשל ַמִים ִמָּיד ִהיא ִנְׁשֵרית", אדם הראשון איז באשאפן געווארן פון ערד,  ָעֶליָה 
דעריבער איז דער מאן אזוי ווי ערד; אזוי ווי מען גיסט וואסער אויף ערד ווערט עס 

ווייעך, די זעלבע זאך, ווען מען גיסט גוטע ווערטער אויפן מאן, מען רעדט שיין צו 
 ויף, ווערט ער ווייעך און מען קען אלעס פועל'ן.אים, מען קוקט אים אר
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פארשטייט זיך אז מען דארף זיין זייער שטארק נישט אוועק צו גיין פון די תורה; 

"ְמַלֵּמד ֶׁשָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא  (נדה מה:):אויף דעם זאגן שוין חכמינו זכרונם לברכה 
שטער האט געגעבן פאר א פרוי מער ִּביָנה ְיֵתיָרה ָּבִאָּׁשה יֹוֵתר ִמָּבִאיׁש", דער אייבער

קלוגשאפט ווי פאר א מאן; פון איין זייט צו זיין זייער א ווארימע ווייב וכו' און פון די 
אנדערע זייט דארף מען זיין זייער שטארק ביי זיך נישט אוועק צו גיין פון די וועגן פון 

 די הייליגע תורה און פון די דרך האבות.

 לפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל הע

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי געב איך אינפארמאציע ווען מ'פרעגט זיך נאך אויף א בחור?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דרשות און חיזוק. איך בין א בחור וואס לערנט אין ארץ קודם א גרויסן יישר כח פאר אלע שיינע 

ישראל, איך האב א חבר וואס מאכט א רושם ווי א פיינער בחור, ער גייט אנגעטון חסידיש און ער גייט ארום 

מיט אן ערנסטקייט געווענליך. אבער די בחורים פון זיין דירה ווייסן צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי פשוט מיט 

עט אים זיך דרייען אסאך מיט אלע סארט חברים, ער קומט אהיים צו די דירה שפעט ביינאכט אים, מ'ז

 פאונס, ער באהאלט זיך מיט א נישט כשר'ע טעלעפאן, און אזוי ווייטער.-אנגעטון מיט א סוועדער מיט העד

ט דוקא א יעצט רופט מיר אן איינער צו פרעגן אינפארמאציע אויף אים, יענער זאגט אז ער דארף ניש

לערנער, נאר ער וויל וויסן צי דער בחור האט יראת שמים. וואס דארף איך טון אין אזא צייט? דער בחור 

קומט פון א פיינע שטוב, זיין טאטע איז א תלמיד חכם, זאל איך זאגן דעם אמת? אדער זאל איך אריין נארן 

 אן אומשולדיגער מענטש?

 מנחם

 תשובה:

פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  יום ה' -בעזרת ה' יתברך 
 קטן

 לכבוד מנחם נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווען עס קומט צו שידוכים און מען וויל זען אויף א בחור צי ער האט יראת שמים, 

דארף מען קוקן ווי אזוי דער בחור דאווענט. אז דער בחור דאווענט אזוי ווי עס דארף 
יין, ער דאווענט אין א סידור, ער שטייט אויף איין פלאץ פון אנהייב דאווענען ביזן צו ז



תשע"ח חַר קֹ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לז    

סוף דאווענען, ער דרייט זיך נישט ארום און זיכער אז ער שמועסט נישט ביים דאווענען 

דאס ווייזט אז דער בחור האט יראת שמים, אבער אויב דאווענט ער פון אויסענווייניג,  -
 ון אהין, איז א סימן אז ער האט נישט קיין יראת שמים.ער דרייט זיך אהער א

מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן פאר אנשי שלומינו ווען זיי האבן געהאלטן ביי 

א שידוך טון מיט א טאכטער, און זיי האבן געוואלט וויסן אויף א בחור צי ער איז אן 
בחור דאווענט; אויב דריידט ערליכער בחור צי נישט, אז זיי זאלן גיין קוקן ווי אזוי דער 

 ער זיך אהער און אהין איז דאס א סימן אז ער איז אינו מן הישוב.

אמאל האט ר' נחמן טולטשינער זכרונו לברכה געזען ווי איינער דריידט זיך אהער 

און אהין, א גאנצן דאווענען גייט ער אפ און אויף וכו' האט ער אים געזאגט: "דו דרייסט 
רייסט זיך אהין ביז דו וועסט ווערן אינגאנצן צעדרייט, זעץ דיך אוועק זיך אהער און ד

 און דאווען אויף איין פלאץ".

מוהרא"ש האט דערציילט אז א איד איז געקומען צום משגיח פון א חשוב'ע 
ישיבה ער זאל אים אנצייגן א בחור א ירא שמים פאר זיין טאכטער, דער משגיח האט 

א גרויסער למדן אז ער איז זייער פאסיג פאר אים, נאכן שידוך  אים געוויזן אויף א בחור
איז דער טאטע געקומען צום חזון איש זכותו יגן עלינו פרעגן וואס זאל ער טון, ווייל 

די כלה האט אים פארציילט אז איין טאג איז זי געגאנגען מיטן חתן איינקויפן פאר די 
האט שוין געדאווענט מנחה, צי ער וויל חתונה, און ווען זי האט אים געפרעגט צי ער 

יעצט דאווענען האט דער חתן געזאגט עס איז נאך דא אסאך צייט, אזוי איז געווען 
אפאר מאל, ער האט געזאגט "עס איז נאך דא אסאך צייט", ווען עס איז שוין געווארן 

ער זייער שפעט האט זי אים נאכאמאל געפרעגט: "וואס וועט זיין מיט מנחה?" האט 
געזאגט: "איך האב שוין געדאווענט", זי האט געוואוסט אז דאס איז א ליגנט, ווייל זי 

איז געווען מיט אים א גאנצן טאג און ער האט איר א גאנצן צייט געזאגט שפעטער 
שפעטער און יעצט זאגט ער גאר אז ער האט שוין געדאווענט... יעצט פרעגט דער איד 

ון, האט דער חזון איש געהייסן אפלאזן דעם שידוך, ווייל דעם חזון איש וואס ער זאל ט

א בחור וואס זאגט ליגנט און איז מזלזל אין תפילה איז א סימן אז ער האט נישט קיין 
יראת שמים און ער וועט איר נאך מכשיל זיין מיט הארבע עבירות פון כריתות רחמנא 

 לצלן.

גט אויף דעם וואס מיר זאגן אויך דארף מען קוקן אויף די מידות; מוהרא"ש זא
איינער  -ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין", ִאם ְּכִמָּדָתּה  -"ִאם ְּכִמָּדָתּה  (פרשת הקטורת; כריתות ו:):ביים דאווענען 

אז ער איז אן ערליכער איד; ווייל  -וואס האט גוטע מידות, איז שוין א סימן: ְּכֵׁשָרה 
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דער עלטער. אז מען האט גוטע מידות איז א זאך וואס מען קען זיך נישט טוישן אויף 

 מידות דאס וועט מאכן אז דער מענטש זאל ווערן בעסער און בעסער.

"ֵיׁש  (נועם אלימלך, וישב):קוק וואס דער הייליגער רבי אלימלך זכותו יגן עלינו זאגט 
ִמַצד ַהֶּטַבע, ְּדַהְינּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ְמֻקְלָקִלים, ַרק ַמֲחַמת ְׁשֵיׁש ָּבֶהם ֵאיֶזה ִמָּדה טֹוָבה 

ֶׁשהּוא ֵלב טֹוב, גֹוֵמל ֶחֶסד, ְועֹוֶׂשה טֹובֹות ִעם ְּבֵני ָאָדם, ֶזה מֹוִעיל ָלֶהם ֶׁשחֹוְזִרים ְלמּוָטב", 
עס זענען דא מענטשן וואס זייערע מעשים זענען נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, זיי 

רץ, זיי טוען חסד פאר א טוען נישט גוטע זאכן, אבער זיי האבן גוטס אין זיך; א גוט הא

צווייטן איד, דאס העלפט זיי צוריק צו קומען צום אייבערשטן און תשובה טון. ער 
"ַא טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי", 'ַא' איז  (תהלים כג, ו):טייטשט מיט דעם דער פסוק 

ס וועט העלפן אז 'ִיְרְּדפּוִני אביסל גוטס, דא -א מיעוט, אז מען האט אין זיך 'ַא טֹוב' 
 ָּכל ְיֵמי ַחָּיי, ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ְלאֶֹר ָיִמים'.

איך האף אז דו וועסט זיין א מבין דבר מתוך דבר ווי אזוי זיך צו פירן ווען מען 

 פרעגט זיך נאך ביי דיר אויף א בחור פאר א שידוך.

דיין זיווג און זיין א גוטע דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט טרעפן בקרוב 
 שליח צו העלפן אלע דיינע חברים זיי זאלן טרעפן זייער שידוך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קען מען זיין ערליך און חסידיש, און נאכאלץ הנאה האבן אין לעבן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דאנק דעם ראש ישיבה שליט"א, א גרויסן יישר כח פאר מיין לעבן, איך לערן ב"ה יעדן טאג נאר א 

איך האב אויפגעגעבן מיין סמארטפאון נאר א דאנק א באטע וואס איך בין געווען איינמאל ביים ראש ישיבה 

פרייטאג צו נאכטס, און איך האב געזען אז מ'קען זיין ערליך און חסידיש, און נאכאלץ הנאה האבן פונעם 

לעבן איז נאר אנגעצויגן און נערוועז און ס'לאזט נישט הנאה לעבן. איך האב אלץ געמיינט אז א חסידישע 

 האבן אין לעבן.

איך בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה זאל מצליח זיין. א גרויסן יישר כח פאר 

 אלעס.

 יהודה

 תשובה:
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יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 יהודה נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו לערנסט די הייליגע תורה און וואויל איז דיר אז דו האסט 
 אויפגעגעבן דיין סמארטפאון.

"ִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל ַמַחט",  (שיר השירים רבה ה, ג):דער אייבערשטער זאגט אונז 
נע טיר אזוי גרויס ווי די לאך פון א נאדל, ווייז מיר אז דו ווילסט עפן מיר אויף א קליי

זיין גוט, "ַוֲאִני ֶאְפַּתח ָלֶכם ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם", וועל איך דיר עפענען א גרויסע טיר, איך 
וועל דיר העלפן זיין גוט; מיט דעם וואס דו האסט אוועקגעווארפן דיין סמראטפאון 

ייבערשטן אז דו ווילסט זיין גוט, דו ווילסט זיך אפהיטן פון האסטו געוויזן פארן א
 עבירות, וועט דיר דער אייבערשטער באגליקן מיט אלעס גוטס.

וויסן זאלסטו אז נאר דער וואס גייט אויפן וועג פון די תורה האט א גוט לעבן, אן 

וועלט; עס די תורה האט מען נישט קיין לעבן, מען האט נישט די וועלט און נישט יענע 
איז א טעות וואס א סאך בני הנעורים מאכן, זיי מיינען אז אן די תורה האט מען די 

וועלט און דער ערליכע איד האט נאר יענע וועלט; עס איז נישט אזוי, נאר דער וואס 
גייט נישט מיט די תורה האט נישט די וועלט און נישט יענע וועלט און מיט די תורה, 

 ען ביידע וועלטן.מיט א צדיק, האט מ

פארוואס זאלסטו טראכטן אז א חסיד'יש לעבן האט מיט נערוועזיקייט און 
אנגעצויגנקייט, כאילו ערליכע אידן האבן נישט קיין לעבן?! א מענטש וואס זינדיגט 

אין עבירות אין פגם הברית דער איז נערוועז און אנגעצויגן, ביי אים איז אלעס 
ווער עס זינדיגט  (שיחות הר"ן, סימן רמט)דער רבי זאגט וואס  אויסגעלאשן און טונקל. קוק

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן דער ווערט א נערוועזער מענטש און  -אין פגם הברית 

יעדער ליידט פון אים, ווייל די עבירה ברענגט אריין אינעם מענטש א שטארקע מרירות 
 און מען ווערט זייער דערביטערט רחמנא לצלן.

רבי'ן איז אמאל געווען א מעשה, א איד האט זיך באקלאגט פארן רבי'ן אז  ביים

זיין בעל הבית שלאגט אים, ער האט געבעטן אויב דער רבי קען רעדן צו אים; ווען 
יענער איז געקומען צום רבי'ן האט אים דער רבי געפרעגט: "איך האב א קשיא, אפשר 

 (בראשית לח, ז):י די פרשה פון ער ואונן קענט איר מיר דאס פארענטפערן; עס שטייט בי
ער איז געווען  -"ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה'", פארוואס שטייט "ַרע" ְּבֵעיֵני ה' 
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שלעכט אין די אויגן פונעם אייבערשטן, עס וואלט געדארפט שטיין "ָרָׁשע" ְּבֵעיֵני ה'? 

ווייל ווער עס טוט די עבירה פון ער  -זאגט האט דער רבי גע -איך וועל דיר ענטפערן 
א שלעכטער מענטש; אלע נערוון קומען  -ואונן, ער איז פוגם בברית, ווערט א 'ַרע', 

 פון עבירות, עבירות ברענגט אויפן מענטש א נערוועזקייט.

קען "ְּבַהחֶֹטם ְיכֹוִלים ְלַהִּכיר ַהּנֹוֵאף", מען  (שיחות הר"ן, סימן קפד):דער רבי זאגט 
דערקענען א נואף דורך זיין נאז; מוהרא"ש זכרונו לברכה איז דאס מסביר אז דאס גייט 
ארויף אויף כעס. איינער וואס איז שטענדיג נערוועז איז א סימן אז ער איז א נואף. 

דערפאר זאלסטו וויסן אז נערוועזקייט און כעס האט גארנישט צו טון מיט ערליכע 
ער סימן ווער עס איז אן ערליכער איד, דער וואס היט זיך אידן; פארקערט, דאס איז ד

נישט פון עבירות, ער היט נישט זיינע אויגן, ער קוקט אלע עקעלדיגע שמוציגע 
 אויסגעלאסענע מאוויס דער ווערט א נערוועזער אנגעצויגענער מענטש.

זאלסט זיך ווייטער דרייען ביי ערליכע אידן 'תלמידי היכל הקודש' ברסלב'ער 

חסידים וואס פאלגן דעם רבי'ן; זיי לעבן מיטן אייבערשטן, זיי זענען שטענדיג פרייליך 
און אויפגעלייגט און רעדן שיין צו די ווייב און קינדער, דאס וועט משפיע זיין אויף דיר 

 אז דו וועסט אויך אנהייבן לעבן מיטן אייבערשטן, און זיין פרייליך און צופרידן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
איך זיץ אין א ישיבה אין ארץ ישראל, און איך גיי אויס פאר ליידיג גיין, וואס טו 

 איך?

 תשובה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 חיזוק, און ניגונים, וואס זענען מיר זייער מחיה.קודם א גרויסן יישר כח פאר אלע דרשות, 

איך בין א בחור פון אמעריקע וואס לערנט, דאס מיינט איך זיץ, אין ארץ ישראל. און איך ווער ממש 

משוגע פאר ליידיג גיין. אין די ישיבה ווי איך בין דא איז נישט דא קיין שום השגחה און קיין שום מסגרת, און 

אז אפילו א גוטער טאג ווען איך בין מצליח צו לערנען אביסל, בלייבט מיר אבער איבער  וואס ס'פאסירט איז

 רוב טאג וואס גייט אוועק מיט נארישקייטן, און איך ווער משוגע דערפון.

איך קום פון א באלעבאטישער שטוב, מ'שרייט אויף מיר אז איך בין נאריש אז איך פאר נישט ארום 

 , וואס זאל איך אבער טון אז עס אינטערעסירט מיר נישט די אלע זאכן.איבעראל צו האקן א לעבן
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איך וואלט געהאט חשק צו גיין ארבעטן אין א נארמאלע דזשאב, און לערנען צופרי און ביינאכט. איך 

שפיר אז דעמאלט וואלט איך געהעריג אויסגענוצט דעם טאג און מצליח געווען אין לעבן. למעשה אבער איז 

מעגליך ווייל די סיסטעם איז נישט אויסגעשעלט אזוי, און ס'קומט אויס אז איך מוז בלייבן זיצן אין  דאס נישט

 ישיבה און משוגע ווערן מיט'ן ליידיגן טאג.

מיין ווייטאג איז באמת זייער גרויס, און איך האף אז דער ראש ישיבה שליט"א וועט האבן אן עצה 

 פאר מיר.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, מ"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד הבחור ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז עס איז נישט דא קיין ערגערע זאך ווי גיין ליידיג, אלע עבירות 
"ַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי  ות נט:):(כתובקומען פון גיין ליידיג. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִזָּמה", גיין ליידיג ברענגט צו די ערגסטע עבירות, "ְוִליֵדי ִׁשֲעמּום", און אויך ברענגט עס 
צו דיפרעסיע; נישט יעדער איינער איז געמאכט צו לערנען א גאנצן טאג, ווען א בחור 

צופרי און ביינאכט און אדער אינגערמאן גייט ליידיג דארף ער לערנען זיינע שיעורים 
 גיין ארבעטן דורכן טאג אנצופילן זיינע טעג.

געלויבט דעם אייבערשטער אז איך האב די זכיה צו לערנען מיט תלמידים די 
הייליגע תורה; די גאנצע וועג ווי אזוי מיר פירן די ישיבה האט מוהרא"ש זכרונו לברכה 

האט אוועק געשטעלט ביי אונז  אוועק געשטעלט. איינע פון די זאכן וואס מוהרא"ש
אין ישיבה, אז אויב א בחור גייט ליידיג זאל ער ענדערש גיין ארבעטן (פארשטייט זיך 

אין א ערליכע ארבעט); ער זאל קומען אינדערפרי אדער נאכמיטאג צו א שיעור, די 
ין איבעריגע שעות זאל ער זיין באשעפטיגט, ווייל פון גיין ליידיג קומט נישט ארויס קי

 גוטס.

דעריבער אז דו שרייבסט מיר אז דו זיצט ליידיג און דו ווערסט משוגע פון ליידיג 
זאלסטו שוין אהיים קומען, ווייל אז דו וועסט דארט בלייבן וועסטו אריין פאלן  -גיין 

אין א טיפע דיפרעסיע וואס מען קען זיך מוטשען און זיך אפליידן פון דעם א גאנץ 
טו בלייבן אין שטוב העלפן דיין מאמע, אדער גיין העלפן דיין לעבן; ענדערש זאלס

 טאטע ביי זיין ארבעט ווי צו פארלירן דיין לעבן.
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"ִאיׁש ָּבֵטל ֶׁשֵאין עֹוֵסק  (ספר המידות, אות ניאוף, חלק ב', סימן י):דער הייליגער רבי זאגט 

ְּבׁשּום ֵעֶסק, ַעל ְיֵדי ֶזה ַּתֲאָוותֹו ְמֻרָּבה וכו', ּוְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ִטנּוף ָּתִמיד", ווער עס גייט 
ליידיג, ער טוט נישט גארנישט, זענען זיינע תאוות זייער גרויס וכו' און ער רעדט 

שט שטענדיג שמוציג; דאס זעט מען ליידער ביי בחורים און אינגעלייט וואס האלטן ני
ביים לערנען און גייען ליידיג, זיי וואלטן גערן געגאנגען ארבעטן, נאר זיי האבן מורא 

 וואס וועלן מענטשן זאגן וכו', ממילא זיצן זיי אין כולל און טוען גארנישט.

ווען עלטערן וואלטן געוואוסט וואס עס גייט אריבער אויף בחורים ווען מען שיקט 

ירחם, ובפרט וואס גייט אריבער אויף בחורים וואס מען  זיי בכלל אין א דארמיטארי ה'
שיקט זיי לערנען אין ארץ ישראל, און וואס זיי טון וכו', וואלט יעדע טאטע און מאמע 

געהאלטן די קינד אין שטוב! דער טאטע וואלט אים מיט גענומען מיט זיך ביי די 
און נישט געשיקט דעם  ארבעט און די מאמע וואלט מיט אים געקאכט און געבאקן וכו'

 בחור אין א דארמיטארי, און כל שכן וקל וחומר נישט קיין ארץ ישראל.

עלטערן ווייסן נישט וואס זיי ווייסן נישט, זיי האבן נישט קיין אנונג וואס טוט זיך 
אפ מיט בחורים וואס פארן כלומר'יש לערנען קיין ארץ ישראל. אדער מאכט מען זיך 

ט, מען זינגט דעם ניגון וואס אלע עלטערן זינגען: "מיין בחור טוט ווי מען ווייסט ניש
 זיכער נישט די אלע זאכן וואס בחורים טוען".

פאלג מיר, מאך שוין א טיקעט און קום אהיים. האב נישט מורא פון קיינעם, קיינער 

עס וועט דיר גארנישט טון; ווען דיינע עלטערן וועלן זען דיין שטארקייט אז דו מיינסט 
זייער ערנסט, וועלן זיי דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי האבן א קינד וואס וויל זיין 

 ערליך, זיי וועלן דיר מחזק זיין און העלפן אנפולן די צייט.

א שאד אז מען וויל זיך נישט איינבייגן דעם קאפ פארן רבי'ן; ווען אלע וואלטן 
ואלט נישט געווען קיין איין עם הארץ ווען געלערנט אויפן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן ו

ביי כלל ישראל, יעדער וואלט געלערנט, קיינער וואלט נישט געהאט קיין פראבלעם פון 

צו סאך צייט, יעדע מינוט וואלט מען אויסגענוצט פאר נאך א פרק משניות. פרוביר דאס 
מסכתא, דו  אויס; נעם א משניות און הייב אן זאגן א פרק נאך א פרק, א מסכתא נאך א

וועסט שפירן עפעס וואס דו האסט נאך קיינמאל נישט געשפירט; מען הייבט אן שפירן 
א טעם אין לעבן, עס הייבט אן ציען דעם מענטש צו נאך און נאך תורה. משניות האט 

 אין זיך א כח אז עס דרייט איבער דעם מענטש מקצה אל הקצה.

אס דו לערנסט, דאך זאלסטו ווייטער אפילו אין אנהייב וועסטו נישט פארשטיין וו
לערנען אן פארשטיין; זאג די הייליגע ווערטער פון די תורה, דאס וועט דיר אויסרייניגן 

פון אלע דיינע שלעכטס. טראכט נישט אז דער סדר דרך הלימוד איז נישט פאר דיר, עס 
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יב אן מסכת איז נאר פאר שוואכע וכו'; פאלג דעם רבי'ן, נעם היינט א משניות און הי

ברכות, גיי כסדרן א פרק נאך א פרק, זאג די ווערטער אויפן קול אפילו דו פארשטייסט 
ניטאמאל די פשוט'ע טייטש. אזוי זאלסטו טון ביז דו וועסט ענדיגן א מסכתא, נאכדעם 

גיי צו די קומענדיגע מסכתא ביז דו וועסט ענדיגן א סדר, ווען דו ענדיגסט א סדר 
זאגן פרקים משניות ביז דו וועסט ענדיגן ששה סדרי משנה, נאכדעם זאלסטו ווייטער 

 .זאלסטו אנהייבן נאך אמאל משניות וכו' וכו', אזוי זאלסטו טון דיין גאנצע לעבן

אזוי זאלסטו אויך טון מיט גמרא; הייב אן ש"ס. נעם א מסכת ברכות און הייב אן 

דא גמרות מנוקד, אז אפילו איינער  זאגן די ווערטער פון די הייליגע גמרא, היינט זענען
וואס קען נישט קיין עברי קען אויך זוכה זיין צו לערנען די הייליגע גמרא; זאג א דף 

נאך א דף ביז דו וועסט ענדיגן די גאנצע מסכתא, נאכדעם זאלסטו אנהייבן מסכת שבת, 
 אזוי זאלסטו גיין כסדרן ביז דו וועסט ענדיגן גאנץ ש"ס.

 ו פאר דיינע עלטערן.ווייז דעם בריו

... 

~~~~~~~~~~ 


