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אז מען לערנט תורה קען מען זיין פרייליך; אין בעפארגרייטונג צום זוממער 

דארף מען זיך שטארקן אין שמירת עיניים; די איינציגסטע געווער קעגן דעם יצר הרע 

 פלאץ פאר די סקול.איז די הייליגע תורה; מתפלל זיין פאר א 

 ום ג' פרשת נשא, ח' סיון, אסרו חג, שנת תשע"ח לפרט קטןי - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

יום טוב ווען  ראשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פון רבי'ן; עס איז אן אנדערע

 מען איז מקורב צום צדיק, מען שפירט א טעם אינעם יום טוב.

ווען זייער שיין יום טוב; מען האט געשפירט ווי דער רבי איז אין ישיבה איז גע

מיט אונז, ווי ר' נתן און מוהרא"ש זענען דא. אלע זענען געווען זייער פרייליך; ווייל אז 

מען לערנט א גאנץ יאר אויפן סדר דרך הלימוד האט מען א שייכות מיט די הייליגע 

ן טאג איז אויסגענוצט אזוי ווי עס דארף תורה. די טעג זענען אנגעפילט מיט תורה, יעד

 צו זיין.

מיר גייען שוין אריין אין די זוממער טעג, דארפן מיר האבן רחמי שמים מיר זאלן 

נישט אראפפאלן אין שמירת עיניים, ווייל אז מען היט זיך נישט די אויגן פארלירט מען 

 אלעס.

ֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל "ַא  (בראשית לח, כא):צדיקים האבן געטייטשט דעם פסוק 

ַהָּדֶר", א מענטש פרעגט: "ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה?" ווי אזוי קען מען זוכה זיין צו קדושה, צו 

 "אז דו וועסט זיך היטן די  -זיין הייליג? ענטפערט מען אים: "ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶר

ען היט זיך די אויגן איז מען זוכה צו זיין אויגן וועסטו זוכה זיין צו אלע קדושות; אז מ

 אלעס גייט אנדערש ווען מען היט זיך די אויגן., ריין פון עבירות

ווי אזוי קענען מיר זיך קריגן מיטן יצר הרע? נאר מיט די הייליגע תורה! בפרט 

ן, (ליקוטי מוהר"דער הייליגער רבי זאגט ווי גמרא, וואס דאס פארברענט דעם יצר הרע, אזוי 

"ַּתְלמּוד" ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהְקִליָּפה ֲהַמְחַטאת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית  חלק א', סימן ריד):

ֶׁשִּנְקֵראת "ִליִלית", ווען א מענטש לערנט גמרא פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט 

אראפ א מענטש אין פגם הברית; מאך זיך א שיעור אין גמרא, אפילו דו פארשטייסט 

די גמרא, דאך זאלסטו זאגן די ווערטער פון די גמרא, דאס וועט דיר העלפן זיך  נישט

קריגן מיט די נסיונות וואס דער יצר הרע שטעלט אונז אונטער און וויל אונז אראפ 

 ווארפן.

"ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהָרע, ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין",  (קידושין ל.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ערשטער זאגט: איך האב באשאפן דעם יצר הרע, אבער איך האב א רפואה דער אייב

פארן יצר הרע, דאס איז די הייליגע תורה וואס איז א מעדיצין קעגן אים, "ִאם ַאֶּתם 
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עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אויב לערנט איר תורה וועט איר נישט זיין 

"ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו",  אונטער די הענט פונעם יצר הרע,

 אבער אויב לערנט מען נישט קיין תורה איז מען אונטער אים.

די שטאט האט אונז פארמאכט א חלק פונעם סקול, זיי מתפלל פאר מיר אז מיר 

 זאלן טרעפן א פלאץ פאר די מיידלעך.

 .און שטארק זיי געזונט

... 

~~~~~~~~~~ 
 

יעדער איינער מוטשעט זיך בזה העולם; מען דארף אריינלייגן די מוטשעניש אין 

אין די תורה; זיך האלטן שטארק  –גוטע זאכן וואס בלייבן לעולמי עד ולנצח נצחים 

 אין היכל הקודש וואו מען לערנט אויס ווי אזוי צו לעבן.

 לפרט קטןיום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

(ליקוטי יעדער איינער מוטשעט זיך בזה העולם, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

עס איז נישט דא קיין מענטש וואס  ,יעדער איינער ליידט יסוריםמוהר"ן, חלק ב', סימן קיט): 

זאל נישט האבן קיין יסורים און אפילו די גרויסע עשירים זענען אויך פול מיט יסורים, 

"ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד, ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז", א מענטש איז (איוב ה, ז): אזוי ווי עס שטייט 

טש איז ווייניג און פול מיט באשאפן געווארן זיך צו מוטשען, דאס לעבן פון א מענ

, דאס ""ַּגם ָכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות (קהלת ב, כג):ווייטאג, אזוי אויך זאגט שלמה המלך 

גאנצע לעבן איז פול מיט כעס און ווייטאג; עס איז נישט דא קיין שום עצה וואו צו 

 אנטלויפן נאר צום אייבערשטן און צו די תורה.

א מורא'דיגע זאך, אז מען דארף נעמען דעם 'עמל' וואס עס דער רבי זאגט דארט 

שטייט 'ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד' און עס אריין לייגן אין די תורה 'ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה'; אז 

מען לייגט אריין די פלאג אין גוטע זאכן בלייבט עפעס איבער פונעם מענטש, אבער אז 

 ן ווערט מען פשוט פארשווארצט.מען פלאגט זיך פאר סתם זאכ

"ֶאְפָׁשר ֵיׁש ַּגם עֹוָלם ַהֶּזה ַּגם ֵּכן ְּבֵאיֶזה עֹוָלם, ִּכי ְּבָכאן ִנְרֶאה ם): (שדער רבי נאך זאגט 

ֶׁשהּוא ַהֵּגיִהּנֹום ִּכי ֻכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ָּתִמיד", אפשר איז דא אויבן אין הימל א 

'עולם הזה', ווייל דא איז נישט דא קיין עולם הזה, דא איז דער וועלט וואס הייסט 

 גיהנום אליין, ווייל יעדער איז פול מיט יסורים.
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דערפאר בעט איך דיר זייער, נעם א משניות, א גמרא און כאפ אריין פרקים משניות 

 און דפים גמרא, נאר דאס וועט איבער בלייבן פון אונז.

ריוו וואס איך שרייב דיר יעדן טאג; עס קומט מיר איך האף אז דו ליינסט דעם ב

נישט אן גרינג, איך בין זייער פארנומען, אבער איך שטרענג מיר אן דיר צו שרייבן ווייל 

 איך וויל דיר מחזק זיין.

איין זאך קען איך דיר זאגן: "ווען איך זאל האבן נאך די חתונה איינער וואס זאל 

יז און וואס קינדער זענען, ווי אזוי צו רעדן צו א ווייב, צו מיר מדריך זיין וואס א ווייב א

א שווער און שוויגער וואלט איך זיך מחי' געווען און איך וואלט אים נישט אפגעלאזט, 

 זאל זיין וואס זאל זיין".

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 א שווערע פרוי? וואס טוט מען מיט

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

זיי מיר מוחל אז איך האב דיר אוועק געשיקט נעכטן וכו'; איך האב געהאט זייער 

א שווערע טאג. אנגעהויבן פאריגע וואך דאנערשטאג האט די שטאט פארמאכט א חלק 

או, ממילא לאזן זיי דאס נישט -אויבערשטע שטאק האט נישט קיין סי פונעם סקול, די

נוצן פאר קינדער וכו', אזוי אז מיר זענען יעצט פארנומען צו זוכן א פלאץ פאר די 

קינדער. בנוסף צו דעם איז געווען כמעט א שריפה ביי די עליוועטער; די ווייער האבן 

רויך און די פייער לעשער זענען געקומען אנגעהויבן ברענען, עס האט אנגעהויבן קומען 

און מיר האבן געדארפט ארויס טראגן אלע קינדער, אין אזא צייט דארפסטו אליינס 

 פארשטיין אז עס איז נישט קיין צייט צו רעדן.

עס איז נישט גרינג צו פירן א מוסד, אבער אז מען קוקט אויף די אנדערע זייט וואס 

לע שוועריקייטן אבי מחנך צו זיין קינדער מיט אמונה אינעם לוינט זיך א -מען טוט אויף 

 אייבערשטן.

איך זאג דיר נאכאמאל: "זיך גט'ן איז נישט קיין עצה"; בפרט אז דו האסט טייערע 

קינדער, ווי אזוי קענסטו דאס טון פאר זיי?! אז דו זאלסט נעמען א ביקס און זיי שיסן 

 כט ווי אויב דו גייסט זיך גט'ן.חס ושלום וועט זיי נישט זיין אזוי שלע

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס קינדער גייען אריבער ווען עלטערן גט'ן זיך; 

 די ערגסטע זאך וואס עלטערן קענען טון פאר זייערע קינדער איז זיך גט'ן השם ישמרינו.
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אז מען די ניגון וואס דו זינגסט אז זי איז א שווערע פרוי וכו'; דאס איז די לעבן, 

האט נישט קיין געדולד קען זיך יעדע מענטש גט'ן כאטשיג צען מאל א טאג. זיי נישט 

נאריש זיך אפצורעדן כאילו דו האסט א שווערע פרוי, מען דארף זיך בלויז אביסל 

איינבייגן די גאוה, דורכדעם ווערט אלעס גוט; הלואי זאלסטו אויסהערן וואס איך זאג 

 דיר.

 ל רחמנות האבן אויף דיר.דער אייבערשטער זא

... 

~~~~~~~~~~ 
עס איז נישט דא גרעסערס פון הפצה; א מפיץ איז בכח צו מבטל זיין שווערע 

 ראטעווען אידישע קינדער. –גזירות; זיך אויפפרישן צו גיין הפצה 

 יום ה' פרשת נשא, י' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

דיר זייער זאלסט עוסק זיין אין הפצה; עס איז נישט דא קיין גרעסערע  איך בעט

 זאך ביים אייבערשטן ווי א מענטש וואס ברענגט צוריק מענטשן צו זיין ערליך.

"ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא  (תרומה קכ"ח:):עס שטייט אין זוהר הקדוש 

ְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא", קום און זע, זאגט דער הייליגער זוהר: א מענטש ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמ 

וואס ברענגט צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, "ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה 

ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא, ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָגִרים 

הּוא ִּביָקֵריּה, ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא", דער מענטש איז זוכה 

ארויף צו גיין אויף אזא הויכע פלאץ וואס קיין שום אנדערע מענטש איז נישט זוכה צו 

י וועלט און ער מאכט אז דער דעם; דער מענטש נעמט אוועק טומאה פון ד

אייבערשטער'ס נאמען זאל ווערן געהייליגט אויף דער וועלט, און דער מענטש איז גורם 

אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין זכות. "ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", ער איז זוכה צו זען 

ָעְלָמא ְּדָאֵתי", און ער איז זוכה צו אלע קינדער און אייניקלעך, "ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי לְ 

וועלט און אויף יענע וועלט, "ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה,  יגוטע זאכן אויף ד

ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי", קיינער קען אים נישט שלעכט'ס טון, נישט אויף די וועלט 

"ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה", ער גייט אריין  און נישט אויף יענע וועלט,

 אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט מיר כמה פעמים געזאגט: "אויב איז דא א צדיק אין 

ער איז זיך מוסר נפש צו גיין הפצה שוין  אונזער דור איז עס ... נרו יאיר", וואס

אן קיין אפשטעל; מוהרא"ש האט מיר  -בייטאג און ביינאכט  -צענדליגער יארן 
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געוואלט ווייזן מיט דעם וואס הייסט הפצה, אז א צדיק איז דער וואס איז זיך מוסר נפש 

ערשטן, ער פאר א צווייטן איד, ער קוקט נישט אויף קיינעם, ער קוקט נאר אויפן אייב

 וויל אז נאך א איד זאל וויסן אז עס איז דא א באשעפער.

דאס גייט ארויף אויף יעדן מפיץ; א אינגערמאן וואס איז זיך מבזה פאר כבוד 

שמים, ער קוקט נישט אויף זיין כבוד, ער גייט ארום אין די גאסן, אין הייזער און אין 

איז א צדיק און פון אזא איינעם איז שטובער טיילן ספרים און קונטרסים, אזא איינער 

כדאי צו נעמען א ברכה, ווייל זיינע ברכות ווערן מקוים, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

ְּכִפי ִתְהֶיה", ווען א  -"ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל  (ירמיהו טו, יט):אויפן פסוק  (בבא מציעא פה.)זאגן 

"ֲאִפילּו ַהָקָּב"ה גֹוֵזר ְגֵזיָרה, ְמַבְּטָלּה  –בערשטן מענטש ברענגט צוריק מענטשן צום איי

ִּבְׁשִבילֹו", אפילו דער אייבערשטער אליינס מאכט א גזירה, איז ער עס מבטל צוליב דעם 

 מענטש וואס ברענגט צוריק אידישע קינדער צום אייבערשטן.

 נעם א זעקל ספרים און קונטרסים און גיי פארפלייץ דאס; גיי ראטעווען אידישע

 ראטעווען פון אלעם שלעכטס. רקינדער, וועט דער אייבערשטער די

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע ענינים.

 

... 

~~~~~~~~~~ 
 גט'ן איז נישט די עצהזיך 

 

 יום ה' פרשת נשא, י' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 אייער בריוו.איך האב ערהאלטן 

איך זאג אייך נאכאמאל: "גט'ן איז נישט די עצה!" אז איר וועט נעמען א ביקס 

און שיסן אייערע קינדער וועט איר זיי נישט אזוי שלעכטס טון ווי אויב איר וועט זיך 

 גט'ן.

זיך מאכן פאר א רחמנות, אבער און עס איז זייער גרינג צו וויינען און שרייען וכו' 

ער וויל נישט אהיים קומען וכו'; איר זענט  פארוואסטיי איך אייער מאן באמת פארש

זיך אליין שולדיג, איר פירט זיך נישט אויף ווי א ווייב דארף זיך אויפפירן. קיין איין 

מאן דארף נישט א פרוי א קריטיקירער; מיט דעם וואס איר שאפט אויף אים מאכט איר 

לצלן, ער באקומט נישט אין שטוב וואס א מאן  אז ער זאל פאלן וואו ער פאלט רחמנא

 דארף וכו', גייט ער זוכן עבירות רחמנא לצלן.
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ר' לוי האט גע'דרש'נט זעקס  (ירושלמי סנהדרין כח:):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

ֵעיֵני "ַרק א ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ִהְתַמֵּכר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ  א כא, כה):-(מלכיםחדשים דעם פסוק 

ה'", עס איז נישט געווען אזא רשע ווי אחאב וואס האט געטון אזוי פיל שלעכטס 

אנטקעגן דעם אייבערשטן, "ָאָתא ְלַגֵּבי ְּבֵליְלָיא ָאַמר ֵליּה ַמה ָחִטית ָלך ּוַמה ְסָרִחית 

ֳקָדָמך", איז אחאב אים געקומען אין חלום און געפרעגט: וואס ווילסטו פון מיר און 

טו קעגן מיר אז דו דרש'נסט נאר די ערשטע חלק פונעם פסוק, "ִאית ָלך ֵריֵׁשיּה וואס האס

ִדְפִסיָקא, ְוֵלית ָלך סֹוֵפיּה, ֲאֶׁשר ֵהַסָּתה אֹתֹו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו", קוק וואס שטייט אינעם סוף 

פונעם פסוק, אז מיין ווייב האט מיר אנגעהעצט צו טון עבירות, זיי מיר דן לכף זכות אז 

האב געהעאט א שלעכטע ווייב! "ָעַבד ָּדַרׁש ֵליּה ִׁשיָּתא ַיְרִחין ִלְׁשָבח ַרק א ָהָיה  איך

ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ֵהַסָּתה אֹתֹו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו", האט ר' לוי גע'דרש'נט נאך זעקס חדשים לשבח 

 אויף אחאב און אים דן געווען לכף זכות.

ה ְמָלִכים  (סנהדרין צ.):פון די  פון דא זעט מען אז אפילו אחאב וואס ער איז "ְׁשׁשָ

ְוַאְרָּבָעה ֶהְדיֹוטֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא", איז דאס ווייל ער האט געהאט א ווייב 

 וואס האט אים חרוב געמאכט.

זעט מען פון דעם די כח וואס א פרוי האט; אז איר וועט זיך טוישן דעמאלט קענט 

ר וועט זיך טוישן, אבער אז איר ווילט בלייבן ווי אזוי איר זענט זאג איר ערווארטן אז ע

 איך אייך שוין אז איר וועט ליידן אייער גאנץ לעבן.

זייטס נישט ברוגז ווי אזוי איך שרייב אייך, איך וויל נאר ראטעווען אייער שלום 

 בית און ראטעווען אייערע קינדער.

ערליכע פרוי זי זאל אייך מסביר זיין ווי אפשר איז כדאי איר זאלט רעדן מיט אן 

אזוי מען רעדט צו א מאן, ווייל די וועג ווי אזוי איר פירט זיך אויף צו אייער מאן איז 

 נישט אידיש.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ארויסהעלפן אין די מוסדות

 ערב שבת קודש פרשת נשא, י"א סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

איך האב ערהאלטן דיין פדיון נפש פאר דעם בנין אין אומאן; דער אייבערשטער 

זאל העלפן עס זאל נמתק ווערן פון דיר אלע דינים על ידי פלא עליון, זאלסט מיר מבשר 

 זיין בקרוב גוטע בשורות.
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איך וויל דיר בעטן א טובה; דער שליח חב"ד פון ... הרה"ג ר' ... שליט"א האט 

מיר געפרעגט צו מיר קענען נוצן בעטן, מאטראצן, טישן און בענקלעך, וכדומה, פאר 

די ישיבה אדער פארן קעמפ. ער האט געהאט א ישיבה, אבער יעצט איז עס פארמאכט, 

פאר אונזער ישיבה. אויב דו  -ז אים געבליבן וויל ער מנדב זיין אלע חפיצים וואס אי

קענסט שאפן א וועג עס צו ברענגען פון ... קיין ניו יארק, רעכן אויס אויב עס לוינט זיך 

 .מיט אים זיךאויב יא פארבינד צו דינגען א טראק וכו', 

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דיין זכות וואס דו האסט מיטן העלפן די מוסדות 

ן פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר נאך מענטשן; חכמינו זכרונם און העלפ

"; ווער רעדט נאך פון משמש זיין ְּגדֹוָלה ִׁשּמּוָׁשּה יֹוֵתר ִמִּלּמּוָדּה" (ברכות ז:):לברכה זאגן 

דעם הייליגן רבי'ן. דאס דארף זיין אונזער גאנצע חיות, אז מיר קענען נאך א טאג זיין א 

 רבי'ן.שמש פארן 

 געב איבער פאר דיין ווייב א גרויסן דאנק פאר אלעס וואס זי העלפט די מוסד.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אכטונג געבן אויף די מיידלעך

 

 ערב שבת קודש פרשת נשא, י"א סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו געבסט אכטונג אויף דיינע קינדער זיי זאלן זיך פירן מיט 

ובפרט אויף דיינע טעכטער. מיידלעך דארפן מער שמירה, אזוי ווי חכמינו  -יראת שמים 

"ְוִיְׁשְמֶר ְּבָבנֹות", א מיידל דארף מער שמירה  (במדבר רבה יא, סימן ה):זכרונם לברכה זאגן 

בפרט היינטיגע טעג וואס עס איז דא אסאך פריצות, דארף מען אכטונג  ווי א אינגל;

 געבן אויף די קינדער פון ווען זיי זענען נאך גאר קליין אז זיי זאלן זיך פירן מיט צניעות.

 איך וועל פרובירן צו ענטפערן אויף דיינע פראגעס:

נישט קיין צניעות ווילער); עס איז -א) בנוגע צי א מיידל מעג פארן מיט א בייק (טו

-ווילער און אויך נישט מיט קיין ראלער-פאר א גרויסע מיידל צו פארן מיט א טו

בלעידס; ווי יונגער מען געוואוינט זיי צו זיך צו שפילן מיט די סארטן שפילערייען וואס 

 געהערן צו זיי, אלץ ווייניגער קאפ וויי וועט מען האבן שפעטער וד"ל.

קען נישט מחנך זיין מיט שרייען און שלאגן וכו', דאס פארשטייט זיך אז מען 

מאכט נאר ערגער, דאס מאכט אז קינדער זאלן אנטלויפן פון שטוב השם ירחם; מען 
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דארף שיין רעדן, נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל ביז די ווערטער גייען אריין 

 אין הארץ.

בער א נושא ימיג אישטדאס איז פשוט אז נאר ווען טאטע און מאמע זענען איינ

קען מען דאס פועל'ן, אבער אז דער טאטע זאגט יא און די מאמע זאגט ניין, אדער 

די טאטע זאגט ניין און די מאמע זאגט מען מעג יא, דעמאלט קען מען נישט  -פארקערט 

 פועל'ן ווייל די קינדער ווערן צעמישט.

דעת תורה וועם זיי פרעגן דערפאר איז זייער וויכטיג אז עלטערן זאלן האבן א 

זייערע ספיקות ווי אזוי מחנך צו זיין די קינדער, ווייל עס איז דא כסדר שאלות בפרט 

ביי חינוך הבנים והבנות צי מען מעג דאס צי מען מעג יענץ; אזוי וועלן ביידע זיין מיטן 

 זעלבע דעה, דעמאלט וועלן זיי קענען מצליח זיין מיט די קינדער.

טון פאר קינדער טייערע קליידער וכו'; עס איז זיכער בעסער זיי ב) בנוגע אנ

אנצוטון מיט נישט קיין טייערע קליידער. אפילו מען באקומט דאס פון א צווייטן בחנם 

 איז אויך נישט כדי זיי צו צוגעוויינען צו גיין אנגעטון מיט טייערע קליידער.

אינגל וכו'; דאס דארפסטו  ג) בנוגע דיין טאכטער וואס שפילט זיך מיטן שכנ'ס

טון מיט גרויס חכמה, דו דארפסט איר שיין מסביר זיין אז זי זאל זיך שפילן מיט 

מיידלעך, ווייל מיידלעך שפילן מיט מיידלעך, און אינגלעך שפילן מיט אינגלעך. זאג 

איר: "יעצט ביסטו שוין א גרויסע מיידל זאלסטו שפילן מיט די מיידלעך, נאר קליינע 

 דער שפילן זיך אינגלעך און מיידלעך, דו ביסט שוין גרויס וכו'".קינ

דורך מיט דיין ווייב תחי' ווי אזוי איר זאלט זיך באגיין מיט דעם; איין  יךשמועס ד

(סיפורי זאך בעט איך דיר: "טו עס נישט ווילד"; געדענק וואס דער רבי האט געזאגט 

נגעקומען צום שטאט וואו די בת מלך איז ווען דער שני למלכות איז א מעשיות, מעשה א)

געווען, זאגט דער רבי: "ער איז געגאנגען צו א גביר וכו', ווייל מען דארף זיך דארטן 

פארזוימען, ווייל מען מוז זען מיט חכמה און שכל מען זאל איר ארויס נעמען (ווי אזוי 

ם סוף האט ער ער האט איר ארויס גענומען האט דער רבי נישט דערציילט) אבער צו

 איר ארויס גענומען, אמן סלה".

טייערער ברודער, וויסן זאלסטו אז אן תפילה נוצט נישט גארנישט; מען קען וויסן 

קען מען גארנישט  -אלע עצות און אלע חכמות, אבער אן תפילה, אן דעם אייבערשטן 

ן ערליכע טון. מען דארף אסאך דאווענען צום אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו האב

 קינדער, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

מוהרא"ש האט דערציילט אז א איד איז אמאל געקומען צום הייליגן חפץ חיים 

זכותו יגן עלינו און אים געבעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט דער חפץ חיים זי"ע 
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און דאס געוויזן פאר  לים וואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייטיגענומען א תה

דעם איד, זאגנדיג: "דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע עליה השלום, וואו זי פלעגט 

 יעדן טאג וויינען אז זי זאל האבן גוטע קינדער; אזוי איז מען זוכה צו גוטע קינדער".

דערפאר זאלסטו אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זוכה זיין צו ערליכע 

 .געזונטע קינדער און קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן די וועלטקינדער, 

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי צו קויפן מתנות פאר קינדער

 

 ערב שבת קודש פרשת נשא, י"א סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי' לכבוד

 .בריוואייער איך האב ערהאלטן 

איר זענט זיך מחזק מיטן הייליגן רבינ'ס עצות און  איך פריי זיך זייער צו הערן אז

איך האב הנאה צו הערן אז די פרויען צוזאמקום בלאזט אריין אין אייך א פרישע חיות 

אנצוגיין ווייטער מיט די ווירטשאפט פון א אידישע מאמע; דער רבי האט דיבורים און 

 התחזקות אויפצולעבן יעדן איינעם.

קויפן א קעמרע פאר א מיידל; עס איז נישט קיין פראבלעם  בנוגע צי עס איז גוט צו

אז א מיידל זאל האבן א קעמרע, נאר וואס יא, יעדע איבעריגע זאך וואס מען וויל געבן 

פאר א קינד דארף דער קינד דאס פארדינען און מען דארף דאס אויסנוצן צו העלפן דעם 

 קינד אויסארבעטן זיינע שלעכטע מידות.

ר ווערט געבוירן מיט מידות וואס מען דארף אויסארבעטן און די צייט יעדער איינע

אויסצוארבעטן די מידות איז ווען מען איז יונג, אזוי ווי דער הייליגער רבי אלימלך 

ַהֶּטַבע", א מענטש  ֶאת ְלַׁשֵּבר ַרק, ִנְבָרא א ָהָאָדם" (צעטל קטן, סימן טז):זכותו יגן עלינו זאגט 

אז דאס  (שם)ן ער זאל זיך אויסארבעטן זיינע מידות, און ער זאגט איז באשאפן געוואר

 איז גרינגער צו טון ווען מען איז יונג.

עלטערן דארפן העלפן זייערע קינדער זיך אויסארבעטן זייערע שלעכטע מידות 

און איינע פון די וועגן צו העלפן א קינד אויסארבעטן די נישט גוטע מידות, איז דורך 

למשל אז דער קינד דארף א געוויסע זאך וואס איז נישט א זאך וואס מען באלוינען; 

מוז האבן, קען מען אים העלפן אויסארבעטן א געוויסע מידה און נאך א שטיק צייט 

וואס מען זעט ווי דער קינד פרובירט זיך צו שטארקן אויף דער מידה געבט מען אים די 

 פארדינטע מתנה.
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פילה; אז איר ווילט זוכה זיין צו ערליכע דורות זאלט דער עיקר דארף מען האבן ת

איר בעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן אויף ערליכע דורות, בפרט ווען איר צינדט אן די 

שבת ליכט דעמאלט איז א גרויסע עת רצון צו פועל'ן גרויסע ישועות, דאן זאלט איר 

א קליינע תפילה וואס  בעטן דעם אייבערשטן אויף גוטע קינדער. איך שרייב אייך דא

איר זאלט בעטן בשעת איר צינדט אן די שבת ליכט, אדער אין סיי וואסערע 

 געלעגנהייט:

איך דאנק דיר פאר מיין שיינע לעבן וואס דו האסט מיר געגעבן,  !רבונו של עולם"

פאר יעדן איינעם באזונדער; איך בעט דיר טאטע זיסער,  -פאר מיין מאן און קינדער 

געב מיר ערליכע קינדער, קינדער וואס וועלן לערנען די הייליגע תורה, קינדער וואס 

ינגלעך זאלן אויסוואקסן תלמידי חכמים וועלן נאר גיין אין די וועגן פון די תורה. די א

, און די מיידלעך זאלן אויסוואקסן ערליכע צניעות'דיגע פרויען וואס וועלן ִיְרֵאי ֱאִקים

 אויך אויפשטעלן הייליגע דורות.

הייליגער באשעפער! מיין גאנצע לעבן איז נאר צו טון דיין ווילן, מיין גאנצע 

אייניקלעך וואס -ון קינדער, אייניקלעך און אורשטרעבן איז נאר צו ערציען א דור פ

וועלן זיין ערליכע אידן מאמינים בה'; זיי וועלן גיין אין די וועגן פון די תורה און זיין 

דבוק צו דיר און צו די צדיקים. העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו דעם, העלף מיר איך 

גערהייט און זיי זאלן אלע האבן זאל האבן נחת פון זיי; זיי זאלן אלע חתונה האבן אינ

 א שיין לעבן.

נאר ערליכע קינדער; איך געב  -אייבערשטער איך דארף גארנישט אין מיין לעבן 

 אלעס אוועק אבי מיינע קינדער זאלן זיין ערליכע אידן.

העלף מיין מאן ער זאל קענען ברענגען גרינג פרנסה, מיר  ,באשעפער רהייליגע

ב אונז שכל מיר זאלן איינעם דעם עב אונז שפע, געג .טשעןוזאלן זיך נישט דארפן מ

 צווייטן מכבד זיין.

העלף מיר בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיין כבוד 

 כותם יגן עלינו.וועגן, בפרט רבינו נחמן בן פיגא און רבינו אליעזר שלמה בן מנחם זאב ז

ד יעצט אן די שבת ליכט, מאך מיר ליכטיג און אזוי ווי איך צינ ,רבונו של עולם

מאך ליכטיג פאר אלע אידישע קינדער; אלע זאלן וויסן פון דיר, אלע זאלן וויסן פון 

 הייליגן רבי'ן.

בזכות דעם וואס איך גיב נאך און איך קריג מיך  ,באשעפער העלף מיר רהייליגע

 ."ילותנישט זאלסטו מיר אויך נאך געבן און אויסהערן מיינע תפ
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 אויף וועלכע מדה זאל איך קודם ארבעטן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך וויל אנהויבן צו ארבעטן אויף מיר, אויף שמירת עינים, שמירת הברית, און אויף שמירת הדיבור. 

 איך וויסן מיט וואס איך זאל קודם אנהויבן.איך שפיר אז איך וועל נישט קענען טון אלעס אויף איין מאל, וויל 

 א גרויסן יישר כח.

 יוסף

 תשובה:

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יוסף נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

שמירת עיניים, שמירת הברית און שמירת הדיבור זענען נישט דריי באזונדערע 

נאר דאס אלעס איז שמירת הברית; זיך היטן די אויגן און זיך היטן פון רעדן ניבול זאכן 

דאס אלעס איז שמירת הברית, איינס ברענגט דאס צווייטע; אז מען היט זיך נישט  -פה 

די אויגן פאלט מען נאכדעם אראפ אין פגם הברית רחמנא לצלן און נאכדעם רעדט מען 

בן לעבן אן ערליכע לעבן גייט דאס אלעס צוזאמען; דער ניבול פה. אז דו ווילסט אנהיי

יסוד פון אן ערליכער לעבן איז שמירת הברית, און מען קען נישט זיין אפגעהיטן 

 בקדושת הברית נאר אז מען האט הייליגע אויגן און א ריינע מויל.

זאג נישט אז דו קענסט נישט טון אלעס אויף איין מאל, ווייל א מענטש האט 

יג א בחירה אפילו ווען עס קוקט אים  אויס אז ער קען זיך נישט אפטיילן פון שטענד

זיינע שלעכטע מעשים. א איד איז אמאל געקומען צום רבי'ן פרעגן ווי אזוי עס קען זיין 

אז א מענטש האט א בחירה; אויב מען איז צוגעקלעבט צו שלעכטע מעשים ווי איז 

א בחירה"? עס איז דאך אוממעגליך זיך שייך צו זאגן פארן מענטש: "דו האסט 

אפצושיידן פון א געוואוינהייט וואס מען האט זיך צוגעוואוינט צו טון! האט אים דער 

"עס איז זייער פשוט צו פארשטיין דער ענין פון  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קי):רבי געזאגט 

טוט מען נישט"; שרייבט ר' בחירה; אויב מען וויל טוט מען עס, און אז מען וויל נישט 

"איך האב מיר פארצייכנט וואס דער רבי האט אים געענפערט, ווייל זייער  (שם):נתן 

אסאך מענטשן זענען זיך טועה אין דעם, זיי פרעגן די קשיא: "ווי איז שייך צו זאגן אז 

יך איך האב א בחירה, ווען איך קען מיר נישט אפשיידן פון מיין געוואוינהייט וואס א

האב זיך צוגעוואוינט צו טון?" דערפאר מיינען זיי אז עס איז טאקע אומעגליך 
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ארויסצוקריכן פון דעם, אבער באמת איז נישט אזוי, נאר יעדער מענטש האט שטענדיג 

 א בחירה און קען אויפהערן טון שלעכטע מעשים.

לייג זיך אריין אין אמונה וועסטו זיך קענען מתגבר זיין אויף דיין יצר הרע. ווען א 

"ְמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו", דער  (ישעיהו ו, ג):מענטש לעבט מיט אמונה ער ווייסט אז עס איז 

אייבערשטער איז איבעראל; דער אייבערשטער איז מיט אים, ביי אים און נעבן אים 

יטן די אויגן, און אז מען האט ריינע אויגן מען קוקט נישט קיין זאכן וואס וועט ער זיך ה

דער אייבערשטער לאזט נישט קוקן ווערט מען אפגעהיטן פון פגם הברית און אזוי האט 

 מען א ריינעם דיבור.

זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט  

פון די גמרא, דאס וועט דיר העלפן זיך מתגבר זיין אויף די קליפה זאג די ווערטער  -

(ליקוטי מוהר"ן, חלק וואס איז מכשיל דעם מענטש אין פגם הברית. דער הייליגער רבי זאגט 

מּוד "ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִלית, ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתלְ  א', סימן ריד):

ְלַהְכִניַע אֹוָתּה", תלמוד באטרעפט די זעלבע ווי די נאמען פון די קליפה וואס מאכט א 

 מענטש זינדיגן אין פגם הברית; דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו ווערן אן ערליכער איד.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דאס פארן אויף אומאן קען זיין שווער פאר מיין ווייב?וואס טו איך אז 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א פרישער מקורב, און איך וויל זיך באדאנקען פאר די שיינע דרשות און שיעורים וואס האבן 

שה סדרי משנה געמאכט אויף מיר א געוואלדיגער שינוי לטובה, איך האב ב"ה יעצט געמאכט א סיום אויף ש

 צום ערשטן מאל.

איך וויל שוין מאכן א טיקעט אויף אומאן, מיין ווייב איז אבער נערוועז ווייל זי דארף האבן וכו' א וואך 

פאר ראש השנה, אויב וועל איך אבער ווארטן ביז דעמאלט, וועט עס קאסטן פיל טייערער. אפשר זאל איך 

 זאל אפילו וויסן דערפון? מאכן א טיקעט שטילערהייט אן דעם וואס זי

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 יואל

 תשובה:

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יואל נרו יאיר 
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו פאררופסט זיך "א פרישער מקורב", דאס זעט מען שוין פון דיין שאלה; זעט 

ווייסט נישט אז ביים רבי'ן איז געווען א יסוד היסודות שלום בית. ווייל אז אויס אז דו 

מען האט שלום בית האט מען א ריינע קאפ, און אויב איז פארקערט חס ושלום, מען 

דאן איז זייער ביטער; מען איז פול מיט שלעכטע מחשבות.  –האט נישט קיין שלום בית 

ען מען זאל מכבד זיין די ווייב און איר האלטן דערפאר האט דער רבי זייער מקפיד געוו

 חשוב און טייער (עיין שיחות הר"ן, סימן רסד).

אזוי ווייט, אז  ,דער רבי האט זייער מקפיד געווען אז מען זאל האבן שלום בית

אמאל איז דער רבי געזעצן ביים טיש מיט זיינע תלמידים, אינמיטן האט זיך דער רבי 

ְגט ִזיך צּו קּוֶמען צּו ַמיין ִטיׁש ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵרייֶנע אנגערופן: "ִווי ַווא

ַמְחָׁשבֹות?!" און דער רבי האט זיך אויפגעשטעלט, ער איז אריין אין זיין צימער און 

אויף וועם דער רבי האט זיך  –מער נישט געוואלט זיצן ביים טיש. ווען דער אינגערמאן 

ער רבי גייט אריין אין צימער האט ער זיך אויפגעשטעלט, האט געזען ווי ד -באצויגן 

ער איז צוגעגאנגען צום רבינ'ס צימער און אנגעהויבן זייער צו וויינען און זיך 

, ביז דער רבי איז צוריק אז דאס גייט מער נישט פאסירן איינגעבעטן ביים רבי'ן

 ארויסגעקומען און ווייטער ממשיך געווען מיטן זאגן תורה.

ס איז געווען די מעשה מיט דעם אינגערמאן? מוהרא"ש פלעגט דערציילן, אז ווא

דער אינגערמאן האט זיך אביסל צעאמפערט מיט זיין ווייב בעפאר ער איז געקומען צום 

אזוי שטארק  ;רבי'ן, און דער רבי האט שוין נישט געוואלט זיצן מיט אים ביי איין טיש

האבן שלום בית, ווייל אז מען קריגט זיך אין האט דער רבי מקפיד געווען מען זאל 

שטוב האט מען נישט קיין מח, און אז מען האט נישט קיין מח איז מען נישט קיין 

 מענטש, וואס דאס ברענגט אז מען זאל אראפפאלן אין א טיפע גרוב רחמנא לצלן.

לסטו אז דיין ווייב ווארט וכו' און זי דארף האבן וכו' א וואך פאר ראש השנה, זא

טיקעט אפילו עס איז ביליגער, ווייל אפשר וועסטו נישט קענען  אנישט קויפן יעצט 

קומען דאס יאר קיין אומאן אויף ראש השנה, אפשר וועט זיך דאס אריין שלעפן וכו'; 

ווארטן און דעמאלט זאלסטו זען צי עס איז שייך בכלל אז דו צו ענדערש זאלסטו 

י שבת אז מען דארף האבן וכו' איז די הלכה אז דער מאן זאלסט קומען דאס יאר. אזוי וו

מעג מיט גיין וכו' און עס איז נישט דא ביי דעם קיין חילול שבת, ווייל דאס איז אן ענין 

פון פיקוח נפש וואס איז דוחה שבת, אזוי איז אויך ווען עס קומט ראש השנה און מען 

 אומאן.דארף האבן ראש השנה איז עס דוחה דאס פארן קיין 
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דו האסט נאך אסאך צייט ביז ראש השנה,  ?וואס דאגה'סטו יעצט אויף ראש השנה

און מיט תפילה קענסטו נאך זיין היי יאר ראש השנה אין אומאן ביים הייליגן רבי'ן; זיי 

מתפלל אז אלעס זאל זיך אויסארבעטן על צד היותר טוב און אז דו זאלסט נאך קענען 

 אנקומען צום רבי'ן.

מיר, גיי נישט אונטערן ריקן פון דיין ווייב; זיי נישט קיין אויבער חכם און  פאלג

טו נישט קיין ווילדע זאכן וואס וועט גורם זיין נאכדעם אז דו וועסט אלעס אפלאזן, פון 

דיין ווייב איז  ויברבוי אור ווערט נאכדעם שבירת הכלים וכו'. קויף א טיקעט נאר א

וסט זאלסטו טון מיט איר צוזאמען. פאר מען האט חתונה מסכים, און אלעס וואס דו ט

דארף מען קיינעם נישט פרעגן וואס ווען און וואו, אבער אז מען האט חתונה געהאט 

איז די לעבן ווי א שותפות; נישט דא קיין סודות און נישט דא קיין אויסשפילן; די אלע 

 עשפילט.וואס שפילן אויס די ווייב בלייבן נאכדעם אליינס אויסג

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיין התקרבות צום רבי'ן זאל זיין מיט אן אמת, 

און אז דו וועסט פאלגן דעם רבי'ן וועט דיר גוט זיין אויף די וועלט און אויף יענע 

 וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
ווי אזוי קען איך האבן א פרייליכע יום טוב, ווען מיין מאן פארט קיין אומאן 

 ראש השנה? אויף

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך ווייס אז דער ראש ישיבה גייט יעצט אנהויבן צו רעדן איבער די גרויסקייט פון פארן קיין אומאן 

אויף ראש ישיבה, וואס זאל איך אבער טון אז איך ווער ממש קראנק ווען איך טראכט נאר אז מיין מאן גייט 

 השנה.מיר איבערלאזן אויף ראש 

איך האב נישט וואו צו גיין אויף יום טוב, איך האב נישט קיין קרובים אדער חבר'טעס וואס זייערע 

מענער פארן קיין אומאן. און ביי מיינע עלטערן איז א באזונדערע מעשה, מיין מאמע היט ליידער נישט קיין 

ואס ס'גייט פאר ביי מיינע עלטערן שבת ויום טוב, און מיין טאטע יא, איר קענט זיך גארנישט פארשטעלן ו

אין שטוב ביי א יום טוב'דיגע סעודה. ביז יעצט בין איך סיי ווי אהינגעגאנגען, אבער יעצט אז מיין קינד שוין 

עלטער, און ער פארשטייט שוין, קען איך אים נישט צולאזן דאס מיטצוהאלטן. איז מיין איינציגסטע ברירה 

 און פארשטייט זיך אליין אז דאס וועט מיר נישט זיין קיין שמחת יום טוב. צו בלייבן אליין אינדערהיים,

איך האף אז איר וועט מיר קענען ארויסהעלפן, איך זאל נישט דארפן צוריק האלטן מיין מאן פון פארן 

 צום רבי'ן אויף ראש השנה.

 יישר כח.
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 תשובה:

 רט קטןיום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפ - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

וואויל איז אייך אז איר גייט אין די וועגן פון די הייליגע תורה און איר געבט 

אכטונג אויף אייערע קינדער זיי זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן; איר טוט זייער גוט אז 

עלטערן אז אייערע קינדער זאלן נישט זען איר האלט זיך צוריק פון צו גיין צו אייערע 

 ווי די באבע היט נישט קיין שבת.

בנוגע אז איר ווילט נישט בלייבן אליינס ראש השנה וכו'; ערשטנס דארפט איר 

נישט בלייבן אליין, עס איז דא נאך פרויען וואס וואלטן זיך געפריידט צו האבן נאך א 

נט זיך פארבינדן אין אפיס פון די קהלה, ראש השנה (איר קעדורכאויס פרוי מיט זיך 

 מען וועט אייך העלפן מיט דעם פרט).

צווייטנס דארפט איר וויסן אז דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט 

"התבודדות"; א מענטש זאל זיך אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן אויף זיין 

אייער מאמע תחי' זאל תשובה טון, אייגענע שפראך, דעריבער זעט צו מתפלל זיין אז 

עס זאל אריין גיין אין איר א רוח טהרה זי זאל זיך צוריק קערן צום אייבערשטן; פון 

יעצט ביז ראש השנה זאלט איר מתפלל זיין אז זי זאל תשובה טון, אזוי וועט איר קענען 

 גיין מיט אייערע קינדער צו איר.

ואלט געווארט אויף אייער מאן א שווערע דריטנס וויל איך אייך פרעגן, ווען עס ו

משפט חס ושלום, וואלט ער זיכער ארום געלאפן צו די גרעסטע לויערס זיי בעטן אז 

זיי זאלן עפעס טון פאר אים, זיי זאלן אים ראטעווען, ער וואלט נישט געקוקט אויף 

גרעסטן גארנישט אין דער וועלט, גארנישט וואלט אים געקענט אפהאלטן פון פארן צום 

לויער; איר וואלט אים זיכער געזאגט: "פאר וואו דו ווילסט, צו וועם דו ווילסט, אבי 

אים וואלט געווארט אויף עס ויב דו זאלסט זיך קענען ראטעווען", ווער רעדט נאך א

טון אלעס אויף דער געדאך א מענטש אלט טויט שטראף רחמנא לצלן, דעמאלט וו

 וועלט צו ווערן געראטעוועט.

יעצט פרעג איך אייך, עס ווארט אויף אונז אלע א גרויסן משפט, ראש השנה גייט 

מען אונז אלע משפט'ן; מען זאגט ביים דאווענען: "ִמי ִיְחֶיה, ּוִמי ָימּות, ִמי ָּבֵאׁש, ּוִמי 

; אלע שרעקליכע טראגעדיעס וואס מען הערט א גאנץ יאר השם "ַּבַּמִים וכו' וכו'

שריבן ראש השנה, יעדן טאג ווערן אוועקגעריסן יונגע אלעס ווערט אנגע –ישמרינו 

מענטשן, מענער און פרויען; יונגע קינדער בלייבן אן עלטערן ה' ירחם, אלע שפיטעלער 
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זענען אנגעפילט מיט אידישע קינדער השם ירחם; איז דא א רבי וואס האט צוגעזאגט 

תקן זיין, ער האט געזאגט אז ראש השנה קען ער יעדן איינעם העלפן, ער קען אונז אלע מ

"ֶׁשעֹוֶׂשה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִעְנָיִנים ְוִתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ַּגם הּוא ֵאינֹו  (חיי מוהר"ן, סימן תה):

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות", אפילו מענטשן וואס דער רבי קען א גאנץ יאר נישט העלפן, אבער ראש 

אך זיכער אז א מענטש מיט שכל קוקט נישט אויף השנה קען ער יעדן פארעכטן; איז ד

 קיינעם, ער כאפט זיינע פעקלעך און לויפט זיך ראטעווען.

דעריבער דארפט איר זיך פרייען אז אייער מאן פארט פועל'ן ראש השנה ביים 

 רבי'ן א גוט יאר; ער וועט אייך אהיים ברענגען ישועות אין אלע אייערע ענינים.

צוריק ברענגען אייער מאמע'ן צום אייבערשטן; תפילה איז  מיט תפילה וועט איר

זייער א שטארקע זאך, און וואס מען קען פועל'ן מיט תפילה קען מען נישט באקומען 

 קיין שום אנדערע וועג. דורך

 איר זאלט האבן א געזונטן זומער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א מלמד וואס האט נסיונות, מעג דען זיין א מלמד?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געליינט דעם בריוו וואס איר ענטפערט פאר א מלמד וואס מוטשעט זיך מיט שווערע נסיונות, 

און ער האט מורא צו זיין א מלמד, און איר זאגט אים אז ער זאל ווייטער בלייבן ביי די מלומדות. דאס האט 

דען געוואלט שיקן זייערע קינדער צו א מלמד וואס פירט זיך מיר זייער געשטערט, וועלכע עלטערן וואלטן 

 נישט אויף ווי עס דארף צו זיין?

 תשובה:

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

יבט; דא רעדט אפשר האסטו נישט פארשטאנען די שאלה וואס יענער מלמד שרי

מען נישט פון א מלמד וואס איז א קראנקער מענטש, וואס נעמט קינדער און טוט מיט 

נישט נאר ער טאר נישט זיין א מלמד, ער טאר בכלל נישט זיין  -זיי עבירות. אזא איינער 

אויף דער פריי; א מענטש וואס לאקערט אויף קינדער וכו' דארף מען מסרס זיין און 

ן תפיסה און דארט זאל ער אויסגיין. אויף דעם איז נישט דא קיין שום איינשפארן אי

"ָּכל ֶׁשהּוא  (מדרש שמואל יח, ד):רחמנות, פארקערט, אויף דעם זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
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ַרֲחָמן ַעל ַאְכָזִרים, ַלּסֹוף ַנֲעֶׂשה ַאְכָזר ַעל ַרְחָמִנים", ווער עס האט רחמנות אויף אכזרים 

ווערן אן אכזר אויף וועם מען דארף רחמנות האבן; ווייל די קינדער וואס וועט צום סוף 

 פאלן א קרבן פאר די מניוולים ווערן בעלי מומין אויף א גאנץ לעבן רחמנא לצלן.

דא רעדט מען א מלמד וואס מוטשעט זיך אליינס מיט זיינע נסיונות, און ווער 

"ִמי יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי, ָטַהְרִּתי  :(משלי כ, ט)מוטשעט זיך נישט... שלמה המלך זאגט 

ֵמַחָּטאִתי", ווער קען זאגן אז ער איז ריין פון עבירות? אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

 אלע דארפן מיר תשובה טון.   : "ְוֻכָּלנּו ֵאין ָּפֵנינּו ָיפֹות ְּכָלל";(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן לט)

ווייזט אז ער קען זיין א מלמד.  -ן וויל זיין גוט איז דאס אליינס אז ער פרעגט או

אזוי ווי עס איז געווען א מעשה ביים רבי'ן, אז א שוחט איז געקומען צום הייליגן רבי'ן, 

ער האט געזאגט פארן רבי'ן: "איך האב מורא צו זיין א שוחט", האט אים דער רבי 

 ט נישט?!"געענטפערט: "ווער דען זאל זיין א שוחט, דער וואס ציטער

דאס זעלבע איז געווען ביי רבי נתן; ער האט געפרעגט דעם רבי'ן אז מען טראגט 

אים אן א רבנות שטעלע, אבער ער האט מורא אז אפשר וועט ער פסק'נען נישט ווי מען 

דארף, האט אים דער רבי געזאגט די זעלבע זאך: "ווער דען זאל זיין א רב, דער וואס 

 האט נישט מורא?!"

עיקר דארף מען נעמען מלמדים וואס האבן ריינע השקפות, זיי גלייבן אינעם דער 

אייבערשטן, זיי גלייבן אין יעדעס ווארט וואס די הייליגע חכמים זאגן אונז און גלייבן 

אין צדיקים פון פריערדיגע דורות; אז מען זעט א מלמד מאכט ליצנות פון ערליכע אידן, 

ינדער, ווייל ער קען זיי פאר'סמ'ען רחמנא לצלן אויף אזא איינער איז סם המות פאר ק

 אייביג.

אזא איינער  -אזוי אויך א מלמד וואס איז א כעסן אדער ער איז א מכנה שם לחבירו 

טאר נישט זיין קיין מלמד, ווייל ער קען רחמנא לצלן אפ'הרג'נען גאנצע דורות מיטן 

א קינד, וואס חכמינו זכרונם לברכה  שפעטן פון א קינד, אדער פון געבן א צי נאמען פאר

"ַהְמַכֶּנה ֵׁשם ַלֲחֵבירֹו ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא", ווער עס געבט א  (בבא מציעא נח:):זאגן 

צונאמען פאר א צווייטן וועט נישט האבן קיין חלק אין עולם הבא; ווער רעדט נאך אז 

דעם קינד בגוף ובנפש  דער מלמד איז א כעסן און הייבט הענט, קען ער דאך שעדיגן

 פאר זיין גאנץ לעבן.

אז מען וויל האבן ערליכע מלמדים דארף מען טון די עצה וואס דער רבי האט אונז 

"ַעל ְיֵדי ִוּדּוי ְּדָבִרים  (ספר המידות, אות דרך, חלק ב', סימן א):געגעבן; דער הייליגער רבי זאגט 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשּלֹוְמִדים ֶּבֱאמּוָנה", אז מען איז זיך  ּגֹוְרִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ַמְזִמין ְמַלְּמֵדי

 מתוודה צום אייבערשטן, געבט דער אייבערשטער גוטע און ערליכע מלמדים.
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דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן האבן גוטע מלמדים פאר אונזערע קינדער 

 און זען פון זיי אסאך נחת, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די עבירה פון חילול שבת? ווי אזוי קען איך מתקן זיין

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

פאר א צייט פון איינס און א האלב יאר האב איך מחלל שבת געווען במזיד רחמנא ליצלן, מתוך רוח 

שטות. לעצטנס פיל איך נישט אזוי גוט, אויך מיין פרנסה גייט מיר נישט, און איך בין זיכער אז דאס איז וועגן 

 שבת, און איך וויל תשובה טון און דאס מתקן זיין.חילול 

איך האב זיך מחזק געווען מיט מיין שיעור אין הלכות שבת, אבער איך מיין אז דאס איז נישט גענוג, 

 די גאנצע צייט זאג איך זיך אליין דעם פסוק "מחלליה מות יומת", און איך ווער נאך מער דערשראקן.

 ו זיין?וואס קען איך טון דאס מתקן צ

 מנחם

 תשובה:

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מנחם נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת", ווער עס איז מחלל שבת דארף  (שמות לא, יד):די תורה זאגט 

מען פארשטיינערן; אבער דאס איז נאר אז דער מענטש טוט נישט קיין תשובה, אויב 

אבער דער מענטש טוט תשובה אז אים דער אייבערשטער מוחל און ער באקומט נישט 

 דעם עונש.

עדע מצוה אין די תורה, סיי א מצות י (פרק א מהלכות תשובה, הלכה א):דער רמב"ם שרייבט 

עשה סיי א מצות לא תעשה, אויב מען האט עובר געווען אויף איינע פון די מצוות, סיי 

בשוגג סיי במזיד; ווען מען טוט תשובה, דארף מען זיך מתוודה זיין צום אייבערשטן, 

ָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו"; ווי אזוי איז "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטא (במדבר ה, ז):אזוי ווי עס שטייט אין די תורה 

מען זיך מתודה? זאגט דער רמב"ם, מען זאל אזוי זאגן: "ָאָּנא ַהֵּׁשם ָחָטאִתי ָעִויִתי 

יִתי ָּכך ָוָכך, ַוֲהֵרי ִנַחְמִּתי ּובֹוְׁשִּתי ְּבַמֲעַׂשי ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה",  ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניך ְוָעשִֹ

האב געזינדיגט פאר דיר, איך האב געטון די און די  איך בעט דיר אייבערשטער, איך

איך האב חרטה אויף וואס איך האב געטון, איך שעם זיך מיט מיינע אבער עבירה, 

מעשים וואס איך האב געטון און איך נעם זיך פאר אז איך גיי עס מער קיינמאל נישט 
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ה ְלִהְתַוּדֹות ּוַמֲאִריך ְּבִעְנָין טון; דאס איז וידוי, און דער רמב"ם פירט אויס: "ְוָכל ַהַּמְרֶּב 

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

 געלויבט.

וויסן זאלסטו אז ווען א מענטש טוט תשובה איז אים דער אייבערשטער מוחל 

דער  (תורת כהנים, בחוקותי):אויף וואס ער האט געטון, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אייבערשטער זאגט: "ִמַּיד ֶּׁשֵהם ִמְתַוִּדים ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ִמַּיד ֲאִני חֹוֵזר ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם", 

ווען א מענטש איז זיך מתוודה אויף זיינע עבירות בין איך אים גלייך מוחל און איך פיר 

 זיך מיט אים מיט רחמנות.

דער אייבערשטער אויס זיינע זינד. דער ווען א מענטש טוט תשובה מעקט 

פראבלעם איז אז דער מענטש גלייבט נאר אינעם זינד, אבער ווען עס קומט צו תשובה 

גלייבט ער נישט אז ער קען אויך תשובה טון. אבער באמת דארף מען גלייבן אז מען 

"ִאם ַאָּתה  ימן קיב):(ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סקען אויף אלעס תשובה טון, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ַמֲאִמין, ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן", אויב דו גלייבסט אז דו קענסט טון 

שלעכטס, גלייב אויך אז דו קענסט פארעכטן; מען דארף גלייבן אין דעם, מען דארף 

אז מיר זאלן זיך וויסן אז דער אייבערשטער נעמט אן אונזער תשובה און ער ווארט 

 צוריקקערן צו אים.

"ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ָּכל  (שבת קיח:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהְמַׁשֵּמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ֲאִפילּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו", ווער עס היט 

ר אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות, אפילו ער איז זייער שבת איז אים דע

זינדיג און ער האט געדינט עבודה זרה רחמנא לצלן; זעט מען פון דעם ווי גרויס די שכר 

 איז ווען א מענטש איז זוכה און ער היט אפ דעם הייליגן שבת.

וועסטו האבן א  אז דו וועסט היטן שבת וועסטו זוכה זיין צו פרנסה בריווח, אויך

"ַהַּׁשָּבת  (ספר המידות, אות שבת, חלק ב', סימן א):רפואה שלימה, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

 נֹוֶתֶנת ַחִּיים ַּגְׁשִמִּיים ַגם ֵּכן", אז מען היט שבת באקומט מען לעבן.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט תשובה טון און צוריק אנהייבן היטן שבת 

 דיר גוט זיין בזה ובבא. וועט

... 

~~~~~~~~~~ 
 איז טאקע דער "סדר דרך הלימוד", פשוט צו זאגן די ווערטער אן פארשטיין?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,



תשע"ח ֻחַקת ֵחֶלק א'פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        כ | 

איך האב אסאך געהערט פון אייך איבער דעם סדר דרך הלימוד צו זאגן תורה אפילו ווען מ'פארשטייט 

אין די פוסקים האב איך געזען אז מען איז נישט יוצא לימוד התורה אן פארשטיין נישט. איך האב נאכגעקוקט 

נאר ביי תורה שבכתב און נישט ביי תורה שבעל פה, איך קען אבער פארשטיין אז צדיקים קענען זאגן און 

ר"ן (סימן מכריע זיין אנדערש ווי ס'איז אנגענומען, ווען איך האב אבער נאכגעקוקט אינעווייניג אין שיחות ה

ע"ו) האב איך פארשטאנען פון דארט אז מ'דארף יא פארשטיין כאטש די פשוטע פירוש המילות, אזוי ווי 

ס'שטייט דארט דער לשון, "רק יראה להבין הדבר בפשיטות במקומו", איך בין זיכער אז ס'איז דא עפעס א 

 הסבר אויף דעם, און איך האף אז איר וועט מיר דאס קענען ערקלערן.

 א גרויסן יישר כח, אברהם יהושע העשיל

 תשובה:

 יום ד' פרשת נשא, ט' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אברהם יהושע העשיל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ׁש ִּדּבּור "ֵיׁש ִּדּבּור ְּבא ֵּדָעה, ְויֵ  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן עד):דער הייליגער רבי זאגט 

ְּבֵדָעה", כדי מען זאל זוכה זיין צו פארשטיין וואס מען לערנט דארף מען קודם אסאך 

זאגן די ווערטער אפילו אן פארשטיין, "ּוְׁשֵני ְּבִחינֹות ֵאּלּו, ֵהן ְּבִחיַנת 'הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא 

וואס דאס איז  -רנט ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה'", ווייל פאר מען קומט אן צו פארשטיין וואס מען לע

דארף מען אריבער גיין דעם שטאפל פון 'הושענא רבא'. "ִּכי 'הֹוַׁשְעָנא  -'שמחת תורה' 

ַרָּבא' הּוא ְּבִחיַנת ִּדּבּור ְּבא ֵּדָעה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעָרָבה, ִּכי ֲעָרָבה ּדֹוָמה ִלְׂשָפַתִים", ערבות 

קודם דארף מען נוצן די ליפן, מען דארף  זעט אויס ווי די ליפן, דאס לערנט אונז אז

 אסאך זאגן די ווערטער פון די תורה אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען לערנט.

"ּוַמאן ְּדִתיאּוְבֵּתיה  (קדושים פה:):דער רבי ברענגט דארט אראפ דעם זוהר הקדוש 

ָלא ַאְׁשַּכח ַמאן ְּדיֹוִליף ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא", ווער עס וויל לערנען די הייליגע תורה, "וְ 

ֵליּה", און ער האט נישט ווער עס זאל אים אויסלערנען און געבן צו פארשטיין וואס ער 

לערנט, "ְוהּוא ִּבְרִחימּוָתא ְּדאֹוַרְייָתא, ָלֵעי ָּבּה, ּוְמַּגְמֵּגם ָּבּה ְּבִגְמגּוָמא ְּדָלא ָיַדע", אבער 

רנט ער אן פארשטיין, "ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ַסְּלָקא", זאל וויבאלד ער האט ליב צו לערנען, לע

ער וויסן אז יעדעס ווארט תורה וואס ער לערנט אן פארשטיין גייט ארויף אויבן אין 

הימל, "ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַחֵּדי ְּבַהִהיא ִמָּלה", און דער אייבערשטער פריידט זיך מיט 

בערשטער נעמט די ווערטער, "ְוָנַטע ָלּה ָסֲחָרֵניּה ְּדַההּוא דעם. "ְוַקִּביל ָלּה", דער איי

ַנֲחָלא", און ער פלאנצט איין די ווערטער אויבן אין הימל ארום א טייך, "ְוִאְתָעִבידּו 

ֵמִאֵּלין ִמִּלין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין" און עס ווערט פון די ווערטער גרויסע ביימער, "ְוִאְקרּון 

ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶּגה  (משלי ה, יט):וואס מען רופט זיי אן 'ערבות', "ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַעְרֵבי ַנַחל", 

 ָתִמיד"; דאס איז דער וועג ווי אזוי מען איז זוכה צוצוקומען צו פארשטיין דאס לערנען.



תשע"ח ֻחַקת ֵחֶלק א'| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כא    

קיינער קריגט זיך נישט מיט דעם אז דער עיקר איז מען זאל פארשטיין וואס מען 

דער מציאות איז אז זייער אסאך מענטשן לערנען נישט צוליב דעם ווייל לערנט, אבער 

אין אנהייב ווען זיי הייבן אן לערנען פארשטייען זיי נישט וואס זיי לערנען, דורכדעם 

ווערן זיי מיואש און לאזן אינגאנצן אפ דאס לערנען, דעריבער האט דער רבי געגעבן א 

עג צו לערנען די הייליגע תורה, אז אפילו מען "סדר דרך הלימוד", א גרינגע זיסע וו

פארשטייט נישט וואס מען לערנט זאל מען ווייטער לערנען ביז מען וועט זוכה זיין צו 

 פארשטיין.

"ּטֹוב ִלְלמֹד  (שיחות הר"ן, סימן עו):עס איז כדי דו זאלסט אריין קוקן וואס דער רבי זאגט 

ֵּבה ְּבִלּמּודֹו. ַרק ִלְלמֹד ִּבְפִׁשיטּות ִּבְזִריזּות. ְוִלְבִלי ְלַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְמִהירּות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק ַהְר 

ַהְרֵּבה ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו", עס איז גוט 

ט מדקדק זיין צופיל בשעת מען מען זאל זיך צוגעוואוינען צו לערנען שנעל און ניש

לערנט, נאר זען צו פארשטיין דעם פשטות הפשט, "ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר 

ֶאָחד, ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", און אויב מען פארשטייט 

ען אסאך צייט אויף דעם ענין, ענדערש זאל מען גיין נישט זאל מען נישט פארברענג

ווייטער, "ְוַעל־ִּפי ָהרֹב ֵיַדע ַאַחר־ָּכ ִמֵּמיָלא ַמה ֶּׁשא ָהָיה ֵמִבין ִּבְתִחָּלה, ְּכֶׁשִּיְלַמד ְּכֵסֶדר 

ִּבְזִריזּות ְלַהָּלן יֹוֵתר", און אז מען לערנט אסאך וועט מען שפעטער פארשטיין וואס מען 

 פריער נישט אזוי גוט פארשטאנען. האט

נאכדעם ברענגט רבי נתן אז דער רבי האט געזאגט: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק 

לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר", אפילו מען פארשטייט גארנישט זאל מען זאגן די  -ָהֲאִמיָרה ְלַבד 

ּתֹו ִּבְתִחַּלת ווערטער, "ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", און ביים סוף וועט מען פארשטיין. "ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדעְ 

ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל. ַרק ַיְכִניס מֹחֹו 

ְּבַהִּלּמּוד ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען זאל נישט ווערן צעבראכן ווען מען 

אז מען וויל גלייך  -שטייט נישט וואס מען לערנט, וואס דאס אליינס זעט אז מען פאר

מאכט אז עס זאל זיין שווער צו פארשטיין דאס לערנען, מען זאל נאר זאגן  -פארשטיין 

די ווערטער כסדרן און מען וועט שוין פון זיך אליינס פארשטיין, "ְוִאם א ָיִבין ֵּתֶכף, 

ַמה  -ֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו ָיִבין ַאַחר ָּכ, ְוִאם ִיָּׁש 

ְּבָכ?" און אויב מען פארשטייט נישט דעם ערשטן מאל, וועט מען עס פארשטיין ביים 

צווייטן מאל; און אויב מען וועט נישט פארשטיין דעם צווייטן מאל איז אויך גארנישט, 

ת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהֹּכל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור, "ִּכי ַמֲעלַ 

ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה", ווייל חכמינו 

קודם אסאך זאגן די ווערטער פון די הייליגע  זכרונם לברכה זאגן, אז א מענטש זאל
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תורה, אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט, און דערנאך זאל ער לערנען צו 

פארשטיין, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה 

ָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד, ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל, ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַּכָּמה ּפְ 

ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין וכו'", ווייל אז מען געוואוינט זיך צו צו לערנען שנעל, 

יעדע זאך זייער קען מען זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך; מען איז זוכה איבערצוגיין 

 אסאך מאל, ביז מען איז זוכה דאס צו פארשטיין.

רבי נתן זאגט דארט ווייטער: "ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִרים 

י ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד, ּכִ 

ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמֹאד, ִלְגמֹר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִרים, ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים יֹוֵתר, 

ֵמֲאֶׁשר ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד", דער רבי האט זייער 

פונעם דרך הלימוד, אז מען זאל נישט זוכן צו פארשטיין גלייך ווען מען  אסאך גערעדט

לערנט, נאר מען זאל לערנען אסאך אן פארשטיין, ביז מען וועט זוכה זיין צו פארשטיין; 

ווען מען לערנט אויף דעם סדר דרך הלימוד איז מען זוכה אנצוקומען אסאך מער ווי 

אריין אין יעדע ווארט, וואס דאס שטערט נאר  ווען מען לערנט שטייט און מען קלערט

דאס לערנען, "ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם, 

ּוְמאּוָמה א ִנְׁשַאר ְּבָיָדם", און זייער אסאך מענטשן האבן אינגאנצן אויפגעהערט צו 

 וואס זיי האבן געלערנט און געקוועטשט וכו'.לערנען צוליב דעם 

ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה, ַהּתֹוָרה  -"ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

ּ  "ִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ

ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָאר ְסָפִרים ֻּכָּלם", אבער אז א מענטש געוואוינט זיך צו צו לערנען 

אזוי ווי אויבן דערמאנט, וועט ער זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך, און  -שנעלערהייט 

אלע מדרשים, און גמרא מיט אלע פוסקים, תנ"ך מיט  -ער וועט לערנען די גאנצע תורה 

זוהר הקדוש, "ּוְכָבר ְמבָֹאר ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבַחָּייו 

ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", אזוי ווי דער רבי האט געוואלט אז מיר זאלן דורך 

 לערנען כל התורה כולה. עיי"ש.

פונעם  -דער דרך הלימוד איז א דרך הלימוד פאר יעדן איינעם מקטן ועד גדול 

דער וואס פארשטייט לערנען פאר אים זאגט דער  ;שוואכסטן קאפ ביזן טיפסטן קאפ

ד, רבי: "ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו. ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר ֶאָח 

ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", און פאר דעם וואס ווייסט 

גארנישט, ניטאמאל די פירוש המילות, פאר אים זאגט דער רבי: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד, 
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א ָיִבין", דער רבי וויל איין זאך "מען זאל ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד; לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמילָ 

 נישט אויפהערן לערנען, צוליב דעם אז מען וויל בעסער לערנען".

וואס זאל איך דיר זאגן טייערער ברודער, אז דו וועסט אוועק לייגן אלע דיינע 

חכמות און אנעמען דעם רבינ'ס "סדר דרך הלימוד", וועסטו זוכה זיין צו מטייל זיין 

תורה כולה און דו וועסט האבן אנגעפילטע טעג; יעדן טאג וועט דיר זיין בכל ה

אנגעפילט מיט תורה, און צום סוף וועסטו זוכה זיין צו פארשטיין נאך מער ווי די וואס 

 לאכן אפ פונעם סדר דרך הלימוד וכו'.

ֱאֶמת "ּוְכֶׁשַּתִגיעּו ְלעֹוָלם ָה  (אות יג):מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט אין די צוואה 

ָאז ִּתיָוְכחּו ִצְדַקת "ֵסֶדר ֶּדֶרך ַהִלימּוד" ֶׁשל ַרֵּבינּו ַז"ל", ווען איר וועט ארויף קומען אויף 

יענע וועלט וועט איר זיך איבערצייגן די ווארהייט פונעם הייליגן רבינ'ס "סדר דרך 

ם, ַהְרִגילּו ַעְצְמֶכם הלימוד"; "ְוַעל ֵּכן ַמה ְוָלָּמה ָלֶכם ְלִהְתַוֵּכַח?! ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ַהֵּׁש 

ָלֶזה ְוָאז ִּתְראּו ְוִּתְרְגׁשּו ָּכל ִמיֵני ַטֲעִמים ְּבַחֵּייֶכם", דעריבער זאלט איר זיך נישט טענה'ן 

סדר דרך הלימוד, דעמאלט לויט דעם מיט קיינעם, נאר געוואוינט אייך צו צו לערנען 

ִהיא ִחיּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶזה וועט איר זען און שפירן אלע טעמים אויף די וועלט, "ִּכי ַהּתֹוָרה 

ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ִחיּות ַּגְׁשִמי ְוִחיּות רּוְחִני", ווייל די תורה איז אונזער לעבן אויף די וועלט 

און אויף יענע וועלט, די תורה געבט אונז לעבן סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, "ַאְׁשֵרי 

ַע ַאֶׁשר ִעיָקר ַהִלימּוד הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה ַעְצמֹו ָּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכָלל, ְויֹוֵד 

ִיְתָּבַרך ְולֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַקֵיים ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרך ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח לֹו ִיְתָּבַרך", וואויל איז 

דעם מענטש וואס לאזט זיך נישט נארן און ווייסט אז דער עיקר לימוד התורה איז צו 

 טן, עיין שם.טון דעם רצון פונעם אייבערש

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וויפיל איז דער שיעור פון "קדש עצמך במותר לך"?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א אינגערמאן, מיט א גוטע שלום בית ב"ה, איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם ענין פון 

 "קדש עצמך במותר לך", וויפיל איז דער שיעור? און ווי ווייט גייט עס אז מ'דארף זיך הייליגן?

 איך וועל זייער דאנקבאר זיין אויב דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר דאס קענען אויסקלארן.

 יישר כח

 ערב שבת קודש פרשת נשא, י"א סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך
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 .. נרו יאיר לכבוד .

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אין ברסלב איז געווען זייער א גרויסער צדיק הרב הקדוש רבי אברהם בן רבי נחמן 

מטולטשין זכרונו לברכה (בעל מחבר ספר "באור הלקוטים"). ער איז געווען זייער א 

ועלט, מיט גרויסער מענטש; ער פאר זיך איז געווען גענצליך מובדל ומופרש פון די ו

דעם אלעמען ווען מען פלעגט אים בעטן הדרכות של בינו לבינה וכו', פלעגט ער 

שטענדיג זאגן: "ִקיְנֶדעְרֶלעך, ִהיט ַאייך פּון ְּכִריתּות"; דאס הייסט מען זאל זיך אכטונג 

ן יגעבן אין הלכות טהרה, מען זאל חזר'ן הלכות נדה צו וויסן נישט נכשל צו ווערן א

ה, אבער ווען מען מעג, מעג מען אלעס וכו', און מען זאל זיך נישט קיין שום הלכ

 מבלבל זיין פון קיין שום זאך אויף דער וועלט.

וויסן זאלסטו אז מיר לעבן היינט אין א דור פון הפקירות און פריצות, די גאס איז 

אויסגעלאסן מיט די עקעלדיגסטע אויסגעלאסענסטע עבירות רחמנא לצלן און עס איז 

ישט מעגליך מען זאל נישט דורך פאלן מיט עבירות רחמנא לצלן, אבער אז מען האט נ

דאס ראטעוועט דעם מענטש פון שלעכטע מחשבות און פון עבירות, ווייל אז  -חתונה 

 דאן זוכט מען נישט קיין עבירות. -מען האט 'ַּפת ְּבַסּלֹו', מען האט א ווייב 

ער זיך איז ווארפן דעם מענטש;  וואס טוט דער יצר הרע? ער וויל דאך אראפ

מתלבש אין מצוות און רעדט איין דעם מענטש ער זאל זיין אפגעשיידט אין שטוב וכו', 

 אזוי וועט ער גיין זוכן שמוץ.

ווייל ווען א מענטש האט  ";פרישות איז מעשה בעל דבר" :דאס זאלסטו גוט וויסן

לע מחשבות וואס דער מענטש האט חתונה היט אים זיין ווייב אפ פון עבירות, און די א

 און איםדאס איז מעשה בעל דבר אים אריין צו כאפן אין א פאסטקע  -צו זיין א פרוש 

 מכשיל זיין מיט עבירות.

(ספרי דאס וואס דו פרעגסט וואס טוט מען מיט דאס וואס חכמינו הקדושים זאגן  

"ַקֵּדׁש ֶאת ַעְצְמ ַּבּמּוָּתר ָלך";  -"ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה"  (דברים יד, כא):אויפן פסוק  דברים, סימן קא)

אדרבה, דאס מיינט מען צו זאגן אז מען זאל זיך הייליגן און זיך "נישט" אפשיידן, אזוי 

וועט מען זיין הייליג און נישט צו קומען צו קיין ביטערע עבירות, אזוי ווי דער הייליגער 

"ווער עס האט  ליקוטי הלכות יום הכיפורים, הלכה א, אות א):(צדיק רבי נתן זכרונו לברכה זאגט 

 נישט חתונה איז פגום בברית".

דערפאר האט דער הייליגער רבי זייער מקפיד געווען מען זאל חתונה האבן; דער 

רבי האט נישט געלאזט בחורים קומען צו אים, אויב א בחור איז געקומען צום רבי'ן, 

ַאֵהיים אּון קּום צּוִריק צּו ִמיר ִמיט ַא ַטִּלית", דאס מיינט ווען האט ער אים געזאגט: "ֵגיי 
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זאלסטו צוריק קומען צו  -וואס דעמאלט טוט מען אן א טלית  –דו וועסט חתונה האבן 

 מיר.

ווייל נאר אזוי קען מען זיין אפגעהיטן פון עבירות; בפרט אין אונזער דור וואס 

קיין אנדערע וועג צו זיין הייליג, נאר אז מען איז נישט דא  -איז ערגער פון דור המבול 

לעבט מיט א ווייב אן קיין פרישות. אז מען לעבט אין שטוב אן פרישות איז מען זוכה 

מחשבה און מען איז אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס, מה שאין כן אויב -צו א ריינע מח

 מען איז זיך פורש וכו' קען מען אראפפאלן אין נישט גוטע זאכן.

 ;ך האף אז דו וועסט ארויס נעמען פון דעם בריוו הנהגות ווי אזוי זיך צו פירןאי

געדענקען,  ואיין זאך זאלסטאבער עס איז נישט שייך מאריך צו זיין אין דעם ענין וכו', 

דאס וואס רבי אברהם בן רבי נחמן פלעגט זאגן: "ִקיְנֶדעְרֶלעך, ִהיט ַאייך פּון ְּכִריתּות", 

 טאר מען גארנישט וכו'. -עג מען אלעס וכו' און ווען מען טאר נישט מ -ווען מען מעג 

וואס לערנען אויס פאר חתנים און כלות  דריכיםאנטלויף פון די אלע פאלשע מ

חומרות, ווייל אלע וואס פאלן אראפ אין עבירות איז דאס נאר ווייל מען האט זיי 

 ייען זיי זוכן שמוץ.געלערנט די פאלשע לימודים פון פרישות וכו', דערפאר ג

א שאד אז מען לערנט דאס נישט מיט חתנים און כלות; אנשטאט צו לערנען מיט 

חתנים און כלות די הלכות אזוי ווי עס דארף צו זיין, ווי אזוי צו לעבן מיט ליבשאפט 

וכו', לערנט מען מיט זיי אלע סארט דמיונות, שטותים און נארישע חומרות וואס דאס 

 י פיל גט'ן.איז גורם אזו

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


