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 רט קטן, שנת תשע"ז לפאב-מנחם פרשת עקב, י"דיום א'  - רת ה' יתברךבעז

 רו יאיר.נ ... לכבוד

איז אונז מחזק וואס הייליגן רבי'ן,  נעםדעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פו געלויבט

 .לו ווען עס איז זייער שווער וכו'פארלירן אפיאז מיר זאלן זיך נישט 

ווען ער איז  טגעדענק עראז  דערציילטאמאל  האט כרונו לברכהז ש"מוהרא

יז אבשעת מעשה  ווען כותו יגן עלינוז ער רבי'ןרסאטמא הייליגן ביים אמאלגעווען 

ן אז ער האט ייאון האט אויסגעפלאצט מיט א געוואים  צו געלאפן אריין איד א

און  רחמנא לצלן,ער האט פארלוירן ביים קריג זיין גאנצע משפחה  ;אזויפיל צרות

ן פריש אויפגעשטעלט זיין שטוב איז אים אן אייניקל וער האט פ נאכדעם וואסיעצט 

האט זיך דער רבי  ,ער האט געוויינט אין געשריגןאון  ,' ירחםן געווארן העדערטראנק

מען טאר נישט האבן  ,קען פארשטיין דרכי המקוםווער " :פןואנגער זכותו יגן עלינו

וואס טו איך ווען איך ווער בצער און  ,איך האב אויך פארלוירן אלעס ;קיין קשיות

ווייל ווען  ";איך נעם די הייליגע גמרא און איך הייב אן לערנען די הייליגע תורה ?וכו'

 .מען לערנט תורה ווערט מען פרייליך

מיר האלטן יעצט  ;מאך דיר א שיעור יעדן טאג אין גמרא...,  רדערפאר טייערע

נט דעם דף גמרא ז גאר אנדערש א טאג וואס מען לערעס אי ,א"אנפאנג סנהדרין דף כ

 פיל מיט שמחה.און עס איז א טאג פיל מיט חיות  -

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת עקב, י"ד מנחם -רת ה' יתברך בעז

 רו יאיר.נ ...לכבוד 



 
 

 ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

ט אלעס און דו טוס ,איך האב זייער הנאה אז דו האסט אנגענומען מיינע ווערטער

 .צו העלפן דיין ווייב תחי'

טענות אז עס איז נישט דא קיין דאס וואס דו שרייבסט מיר אז דיין ווייב האט 

 (תמורה טז.):זאגן כמינו זכרונם לברכה ח; זאלסטו וויסן אז געלט אזוי איז ביי אלעמען

 עס אז זעט זי ווען ,פרוי א", צֹוֶעֶקת ִמָּיד ֵּביָתּה ְּבתֹו ְּתבּוָאה ָלּה ֶׁשֵאין ֵּכיָון - ִאָׁשה"

 שרייען צו גלייך אן זי הייבט ,געלט קיין דא נישט איז עסאון  עסן איר זיך ענדיגט

 וועט אביסל נאך אז איר זאגאון  ,גןבארואי צו איר זען זאלסטו דערפאר ;מאן אויפן

 דארף. ן אלעס וואס מעןאיינקויפ קענען ווען מען און ,שפע גרויס זיין

, ווייל דעמאלט האט מען עס זאל זיין שמחה אין שטובאז דער עיקר זאלסטו זען 

 ָׂשֵמַח  ֶּׁשהּוא ִמי" :)ספר המדות, אות שמחה, חלק ב', סימן א(רבי זאגט הצלחה, אזוי ווי דער 

 .ווער עס איז פרייליך איז מצליח ",ַמְצִליַח  הּוא ֶּזה ְיֵדי ַעל ,ָּתִמיד

דא חיזוק פאר  דארט איז ;דאס וועט דיר נישט לאזן פאלן ,ן אסאך אשר בנחללער

דו הייבסט איר  ,דיין ווייבד וואס דו ביסט מכבדעם בזכות . און אלע שוועריקייטן

 .וועסטו האבן גרויס שפע ,דו שטארקסט איראון  אויף

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 יום ב' פרשת עקב, חמשה עשר באב, שנת תשע"ז לפרט קטן -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ...  לכבוד

 ַרָּבן ָאַמר" ל:): תענית( זאגןכמינו זכרונם לברכה ח ;טאג ערהיינט איז זייער א גרויס

 "ַהִּכּפּוִרים ּוְכיֹום ְּבָאב ָעָׂשר ַּכֲחִמָּׁשה ְלִיְׂשָרֵאל טֹוִבים ָיִמים ָהיּו א ַגְמִליֵאל ֶּבן ִׁשְמעֹון



 
 

 איז אייבערשטער דער ווייל ,טוב יום גרעסטער דער איז כיפור יום מילא :פרעגן חז"ל

 ,בן די לוחותעגעגאין דעם טאג אויך האט מען  ,יינעםא יעדן פאר עבירות אלע מוחל

 ָאַמרזאגט די גמרא: "אב? ב חמשה עשרס איז דער גרויסער יום טוב פון אבער ווא

אין דעם טאג איז געווארן  "ָּבֶזה ֶזה ָלבֹוא ְׁשָבִטים ֶׁשהּוְּתרּו יֹום ְׁשמּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב

יום כיפור בעט מען  ,ר גרויסייעדערפאר זענען די צוויי טעג ז ,שלום צווישן די שבטים

ען זיך איבער איינער מיטן אב בעט מחמשה עשר באון  ,אייבערשטן זיך איבער מיטן

 דערפאר איז עס אזא גרויסע טאג ווי יום כיפור. ,ןצווייט

 פון חמשה עשר באב -ן ראש השנה ואן די הארה פיבט זיך שוין היינט אויך הי

בה וחתימה ינטשן א כתאוצדיקים פלעגן שוין וו ;איז דא פערציג טעג ביז ראש השנה

דערפאר דארפן מיר זיך שוין אנגרייטן פאר דעם גרויסן  .טובה פון חמשה עשר באב

 דעם יום הדין ראש השנה מיט מצוות ומעשים טובים. -טאג 

וי אזוי מען קען זיך אנגרייטן פארן יום הדין איז מיט לערנען די די בעסטע זאך ו

אב תשע"א און חמשה עשר במוהרא"ש ז"ל איז געקומען אין קעמפ  ;הייליגע תורה

געזאגט פאר יעדן בחור וואס וועט לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית פון חמשה צו

 לייך נאך ראש השנה.אז ער וועט טרעפן זיין שידוך ג ,עשר באב ביז ראש השנה

זע צו קומען מיט אלע  :פן און געזאגטון אומאן האט מיר מוהרא"ש ז"ל געראי

וויל קומען  ווייל איך ,ס ציון'נהשנה ביינאכט ביי חצות ביים רבי בחורים ערב ראש

איך  ,נטגמרא וואס די בחורים האבן געלער נדערטער בלעטערוצום רבי'ן מיט אלע ה

 י'ן ווי אזוי די בחורים האבן זיך צו געגרייט צום יום הדין.וויל ווייזן פארן רב

נגעלייט איין ברענגען אין בחורים און אין ווי מער ארי -הרא"ש דאס איז געווען מו

נישט קיין  ,יעדן איינעם אז יעדער איינער קען לערנען רצו ווייזן פא ,לימוד התורה

ר זאל מען עפענען א ער עיקד ,א שוואכע קאפ יקאפ צ ןמען האט א גוט יחילוק צ

 משניות און גרויס זיין פרקים משניות און דפים גמרא.



 
 

 ,ברוך השם די יאר האבן אלע בחורים אנגענומען די הבטחה פון מוהרא"ש ז"ל

זע איך  ,פרי קום איך אריין אין שולוהיינט צ ;נען מסכת תעניתאון זיך געזעצט לער

דו אז ווי בחורים זיצן און זאגן מיט אזא חיות מיט א ברען, וויל איך דיר אויך בעטן 

ווי חכמינו זכרונם אזוי  ,זאלסט אויך אנהייבן צו לערנען מער פון היינט און ווייטער

 :רש"יזאגט , "ֵיָאֵסף מֹוִסיף ּוְדָלא יֹוִסיף ְדמֹוִסיף ְוֵאילָ  ִמָּכאן" :):(תענית לזאגן לברכה 

 יֹוִסיף ַּבּתֹוָרה ַלֲעסֹק ַהָּיִמים ַעל ֵלילֹות ְדמֹוִסיף, ְוֵאילָ  ְּבָאב ָעָׂשר ֵמֲחִמָּׁשה: ְוֵאילָ  ִמָּכאן

 ְּבא ָימּות ְּכלֹוַמר: ִאיֵמיּה ִּתְקְּבֵריּה, ַּבֵּלילֹות ַּבּתֹוָרה ַלֲעסֹק: יֹוִסיף ְּדָלא: ַחָּייו ַעל ַחִּיים

התורה וועט מען אים מוסיף ן ווייטער ווער עס איז מוסיף בלימוד ופון היינט א; ִעּתֹו

 זיין טעג צו לעבן.

קוק נישט וואס  ,מאך דיר א פרישע התחלה בלימוד התורה ,דערפאר בעט איך דיר

נאר לעב מיטן היינטיגן  ,און טראכט נישט וואס גייט זיין מארגן ,ןאיז געווען נעכט

ן פאר דיר דאס וועט זיי ,כאפ אריין נאך א פרק משניות און נאך א פרק משניות ;טאג

 גרעסטע זאך מיט וואס דו קענסט זיך אנגרייטן פארן גרויסן יום הדין. יד

 איז, טאג יעדן גמרא דף א נטלער מען אז ;גמרא דף דעם טאג יעדן לערנען צו זע

 .טאג אנדערע אן טאג דער

די  ייז געגאנגען פרעגן מוהרא"ש ז"ל צער אאז נגערמאן האט מיר דערציילט איא 

האט אים  ?פאר שלום בית לפטזאגן פערציג מאל מסכת תענית הען סגולה פו

נגערמאן וואס וויל האבן שלום בית איא  !מענדל מענדל" :פערטטנעמוהרא"ש גע

 ."און האבן אסאך סבלנות ,דארף זיין א ותרן אין שטוב

נות אויף דיין ווייב כן חסרווהער אויף זאון זיי נישט נאריש  ,דערפאר בעט איך דיר

ן דעם עזאלסטו אנדערש דאנק ,אנשטאט זיך צו אפרעדן א גאנצן טאג ;צן טאגא גאנ

אז דו האסט  ,אייבערשטן אויף די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט דיר

 .וכו' 'האבן וכוצו נה וזוכה געווען חת

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



 
 

... 

~~~~~~~~~~ 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-' פרשת עקב, ט"ז מנחםיום ג -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ... לכבוד 

פן מיר רדא ,שוין נענטער און נענטער צום גרויסן טאג ראש השנהיר רוקן זיך מ

ווי אזוי גרייט מען זיך אן מליצי יושר פארן יום  ;זיך אנגרייטן פאר דעם גרויסן טאג

דף גמרא איינציגע יעדע און יעדע פרק משניות  ;דורך לערנען די הייליגע תורה ?הדין

 וועט צוניץ קומען ביים יום הדין.

; אג לערנען לכל הפחות דעם דף גמראדו זאלסט יעדן טאז איך וויל דיר בעטן 

ן מען לערנט עס איז גאר אן אנדערע טאג ווע כג,ר האלטן היינט מסכת סנהדרין דף מי

דער יצר הרע וועט אלעס " :פלעגט שטענדיג זאגן כרונו לברכהמוהרא"ש ז .דעם דף

ווייל ער ווערט  ,מען זאל לערנען גמרא -נאר איין זאך לאזט ער נישט  ,לאזן טון

 ."נט גמראגאנצן פארברענט ווען מען לערנאי

חמשה עשר  -ן זייט נעכט דארפסט קומען קוקן וואס טוט זיך דא אין קעמפדו 

כמעט אלע בחורים  ות;ממש גוזמא ,די בחורים האבן זיך גענומען לערנען ;באב

נגעלייט וואס האבן אויך אידא  זענעןאויך  ,ענדיגן יעדן טאג א גאנצע מסכת

זאלן האבן א זכות  זייאז לערענען יעדן טאג זייער אסאך דפים גמרא  ן צועאנגעפאנג

, הייב אויך אן צו לערנען ...מיד בעט איך דיר מיין טייער ליבער תל .פארן יום הדין

ן ומוד וואס מיר האבן מקבל געווען פיעדן טאג די הייליגע תורה על פי סדר דרך הלי

 -נעם יעדן טאג א חומש און זיי מעביר סדרה און  ;)שיחות הר"ן, סימן עו(הייליגן רבי'ן 

נאכדעם  ;טעראון אזוי וויי ,דינסטאג ביז רביעי ,מאנטאג ביז שלישי ,נטאג ביז שניוז

נישט דא ; עס איז און אזוי אויך מיט גמרא ,ק נאך א פרקרא פ נעם א משניות און זאג

נישט דא קיין אנדערע און עס איז קיין בעסערע זאך אויף דער וועלט ווי לערנען תורה, 



 
 

נאר אז מען אנטלויפט צו די  םאנטלויפן פון אלע צרות און יסורימען קען  אופלאץ וו

 הייליגע תורה.

ם וואס איך קען זיך ארויס כאפן יקו ,צט דא אין קעמפימיין צייט איז זייער באגרענ

איך האף אז דו ליינסט עס און דו נעמסט  ;אפאר מינוט דיר צו שרייבן אפאר ווערטער

ייבערשטער זעט דער אאון  ,ווייל איך בין אזוי צעבראכן ,אריין אין דיר די התחזקות

ווען  -כט מיר ווייטער אנגיין אאיין זאך וואס מ, 'ין הארץ ווי צעבראכן איך בין וכומי

טארקן זיך אויף אלע און זיי ש ,נגעלייט דערהאלטן זיךאיווי בחורים און  איך הער

נען יעדן טאג און גיסן זיך אויס זייער הארץ צום זיי לער ,קייטןיזייערע שווער

 .איך זאל ווייטער אנגיין מיט די ישיבה וכו'אז  רן טאג, דאס מאכט מיאייבערשטן יעד

 טדער בנין גיי ;איך דאנק דיר פארן מיר העלפן ענדיגן בויען דעם בנין אין אומאן

טאקע דא אסאך גרויסע פראכטפולע  זענעןעס  .זיין אן אויסנאם בנין אין אומאן

 ,ער בנין בויעט זיך דורך עניים וכו'ווייל ד ,אנדערש ךאבער דער בנין איז דא ,בנינים

אויף  ;אל אפילו וועלן העלפן היכל הקודשנישט דא קיין איין עושר וואס זעס איז 

ביי אונזער בנין וועט מען ארויף  ,ן אן עושרונין לייגט מען ארויף א נאמען פיעדע ב

 :יבניאלאין אויפן שול האט געשריבן  כרונו לברכהייגן די ווערטער וואס מוהרא"ש זל

אין אומאן  ,"ְּכָלל ְּתַדְּברּו ַאל ִמָּממֹון ?ָממֹון רֹוִצים ַאֶּתם ַעַדָיין ,ָאַמר ְּתִפיָלה ַהַּבַעל"

נאך אלץ רעדט  ,דער בעל תפילה האט געזאגט" :ס שרייבן אויף אידישדאוועלן מיר 

 ן געלט זאלט איר מיט מיר נישט רעדן".ון געלט? פואיר פ

אזוי ווייל  ,ירים האבן נישט ליב היכל הקודשבאמת איז דאס א גרויסע נס אז עש

עס איז ממש נישט צום  ;ןאון נאכאמאל צוריק צום אייבערשט ן מיר נאכאמאלעגיי

גלייבן אז מען בויעט יעדן טאג ווייטער און ווייטער אן קיין איין פרוטה אין באנק, 

געקומען טאג צויעדן און ביז דערווייל זענען  ,יעדן טאג מאכט דער אייבערשטער א נס

 אפילו אן נאכלויפן. ,נגעלייט מיט געלט פארן בניןאימיר צו 

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

... 



 
 

~~~~~~~~~~ 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ד' פרשת עקב, י"ז מנחם -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ... לכבוד 

און ווער  ,ווער עס ווייסט פון מיר וואס דארף ער פאסטן" :געזאגטדער רבי האט 

ווייל אז מען ווייסט פון די עצות  ;וואס העלפט אים פאסטן" רעס ווייסט נישט פון מי

פון הייליגן רבי'ן דארף מען נישט טון קיין שווערע עבודות צו זיין אן ערליכער איד, 

וואס האט מען אז מען פאסט און מען  ,רבי'ן און אז מען ווייסט נישט פון די עצות פון

 .תודוטוט שווערע עב

צו וואס אין די אינגע יארן סט אוווען ער וואלט ווען געוו: "דער רבי האט געזאגט

אזוי געמוטשעט  טשיוואלט ער זיך נ ,מען קען צוקומען אז מען רעדט צום אייבערשטן

 ."געווען אין התבודדותעוסק שטענדיג מיט שווערע עבודות, נאר ער וואלט 

ינען צו רעדן צום אייבערשטן אויף דיין שפראך אוגעוודערפאר זאלסטו זיך צו

אלעס וואס גייט  - זאלסט אים אלעס דערציילן ;געוואוינט צו רעדןוואס דו ביסט צו

 ,ווי שטארק דו ווילסט זיין אן ערליכער איד ןאייבערשט ןאריבער אויף דיר, זאג פאר

אזוי עס באדערט דיר יעדע מאל וואס דו פאלסט אראפ אין עבירות,  ווי שטארקאון 

וועסטו זוכה זיין במשך הימים צו אלע  ,אלע דיינע רצונות ןזאגאויך זאלסטו אים 

 מדריגות.

אזט מען לאון אודאי אין אנהייב איז זייער שווער, אבער אז מען איז אן עקשן 

מען שפירט  - רט גארנישט, אדרבהאפילו מען שפי, נישט אפ די זאך פון התבודדות

ען גייט יעדן טאג אויף און מ ,אבער אז מען עקשנ'ט זיך ,ווי קיינער דארף מיך נישט

סט זיך אויס דאס הארץ מיטן ועאון מען שמ ,קיינער איז נישט דארט אוא פלאץ וו

 , וואסמען שפירט א קרבת אלוקים ;איז מען זוכה צו האבן א חיים טובים ,אייבערשטן

ך שפיר ווען אי ",טֹוב ִלי ֱאִהים ַוֲאִני ִקֲרַבת" :)תהלים עג, כח(אויף דעם וד המלך זאגט ד

 איך דארף שוין גארנישט. ;איז מיר גוט ןא נאנטקייט צום אייבערשט



 
 

מען  כותו יגן עלינו, אזנעם הייליגן בעל התניא זוילן פימוהרא"ש פלעגט דערצ

מאל האט מען געהערט ווי יינא, ווי ער זאגט תהילים מיט אזא זיסקייט פלעגט הערן

האט ער ", ָבָאֶרץ א ָחַפְצִּתי - ְוִעְּמ ,ַבָּׁשָמִים ִלי ִמי" :)תהלים עג, כה(ער זאגט דעם פסוק 

 ,עגן מיראנטקאלע זענען  -וועם האב איך אין הימל  "ַבָּׁשָמִים ִלי ִמי" :אזוי געזאגט

דארף איך שוין ", ָבָאֶרץ א ָחַפְצִּתי" ,אז איך האב דיר אייבערשטער ",ְוִעְּמ"אבער 

ט שאיך דארף ני ,רבונו של עולם" :ן מיט א בענקשאפטעהאט ער געזינג ;נישט קיינעם

נאר דיר  -איך דארף נישט קיינעם  ,איך דארף נישט דיין עולם הבא ,דיין עולם הזה

 ."הייליגער באשעפער אליין

אז ער זאל קיינעם נישט דארפן און גארנישט  -קומען דעם דארף א מענטש צו צו

 נאר דעם אייבערשטן. ,און קיינעם נישט מקנא זיין ,וועלן

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תשע"ז לפרט קטןאב, שנת -יום ד' פרשת עקב, י"ז מנחם -רת ה' יתברך בעז

 תחי' ...לכבוד מרת 

 ערהאלטן אייער בריוו.איך האב 

הערן אז איר זענט זיך זייער מחזק מיט די עצות פונעם  איך פריי זיך זייער צו

 איר זענט שטארק אין תפילה וכו'.און  ,הייליגן רבי'ן

ווערן דארט אז מען צאלט דיר מער אין סעמינאר זאלסטו  ;ארבעט וכו' דייןבנוגע 

וועסטו קענען אריין ברענגען אין מער  -סיי עס איז עלטערע מיידליך , א מחנכת

און זיי אויסלערנען אז וואס זיי דארפן  ,אידישע קינדער ליבשאפט צום אייבערשטן

ועסטו קענען ו ,זאלן זיי נאר בעטן דעם אייבערשטן, און סיי דו וועסט פארדינען מער

 .אויסהאלטן דיין שטוב



 
 

און אסאך מאל קומסטו  ,ארבעט דארט איז שווערער יט אז דסאס דו זאגדאס וו

 ,איין טאג איז דער ארבעט גרינג -אזוי גייט עס מיט קינדער  ;אהיים אויסגעשעפט וכו'

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו מחנך  .און איין טאג שווער

פון איין זייט איז זייער שווער צו  ;יאר שוין דרייצן -מער תשס"ד וז זייטחורים זיין ב

מידים נעמען ארויס יעדע טראפ לאסאך מאל שפירט מען ווי די תווייל  ,זיין א מחנך

אבער פון די אנדערע זייט איז די זכות פון א מלמד  ,ךעט און יעדע ברעקל מארובל

 וואס מען קען גארנישט אפשאצן. ,און א מחנכת זייער גרויס

צו אריין יך פרייען אז דו האסט די זכיה און ז ,זיין זייער שטארקדערפאר זאלסטו 

 ך אמונה פשוטה און יראת שמים.עלייגן אין מיידל

ן אין אומאן ראש איך האף אים צו זע ;ני"ו ...מיר זייער נאך דיין מאן  איך בענק

 .השנה הבעל"ט

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ה' פרשת עקב, י"ח מנחם -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ... לכבוד 

ייט שוין אן די זוילן צו קענען גיסן די ראיך האב דיר געשיקט בילדער ווי מען ג

 .בלייבן מיט חובותיסוד פארן בנין אין אומאן, איך האף אז איך וועל נישט 

פון דעם בנין וועט ארויס גיין א און ן דאללער, אקאסט מיר א מילידער בנין 

רעדט  מען אוגסטע פלאץ אין ברסלב וויצווייל די איינ ,קייט אין גאנץ אומאןגליכטי

וואס מוהרא"ש האט  ,ס סדר דרך הלימוד איז אין היכל הקודש'נפון דעם רבי

מיר זאלן נאר פאלגן אז און אין אונז אריין געברענגט  ,אויפגעשטעלט מיט מסירת נפש

 .ך וכו'יאן קיין שום דריידל ,דעם רבי'ן



 
 

דינען וואס וועט  ,וועט האבן א חלק אין דעם בנין וואסוואויל איז דעם  ,דערפאר

 קייט פאר די גאנצע וועלט.גפאר א מקום וואס פון דארט וועט ארויס גיין ליכטי

נישט דא נאך אזא מצוה עס איז  ;ע עלטערןעדן טאג דיינפסט יור ואיך האף אז ד

 דער :פרשה כ"ו) ,(תנא דבי אליהו רבה וה פון כיבוד אב ואם, חז"ל זאגןווי די מצ

און איך בעט  ,איך האב עס באשאפן -די גאנצע וועלט איז מיינס  ,זאגט אייבערשטער

 איר זאלט מכבד זיין ענקערע עלטערן.אז פון ענק 

נט און מען קען ועזלו די עלטערן זענען נישט גיאפאז זאגן כמינו זכרונם לברכה ח

אויב עס איז זייער און  ,דארף מען זיי אויך מכבד זיין ,ט זיי נישט דורך קומעןיזיך מ

מענטש וואס איז מכבד  דעם וואויל איז פאר ;שווער זאל מען אוועק גיין פון זיי וכו'

 ביי זיינע קינדער.נחת  וועט זעןער  ,זיינע עלטערן

וועלט ענדיגט  יט אויס אז דאפילו עס זע ,און ווער נישט פארלוירן ךשטארק די

שטענדיג  וואס גייט אריבער אויף דיר, זאלסט פון דיינע שוועריקייטן -זיך פאר דיר 

 און אלעס איז נאר לטובה. ,געדענקן אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"א מנחם -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר... לכבוד 

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

און ער האט אויסגעבראכן אין א געוויין, זאגענדיג: "רבי, מיין פרנסה געבער איז 

געשטארבן"! דער איד האט געהאט א קו, און ער פלעגט מעלקן די קו און פארקויפן 

היינט צופרי קומט ער אריין אין שטאל  די מילך, און פון דעם האט ער געהאט פרנסה,

און טרעפט זיין קו טויט, דער חפץ חיים האט אים געוואלט בארואיגן, אבער דער איד 



 
 

וויינט און שרייט אז ער גייט שוין שטארבן פאר הונגער ווייל ער האט מער נישט קיין 

פרנסה, זאגט אים דער הייליגער חפץ חיים: "דיין פרנסה געבער איז דער 

ייבערשטער, און ער וועט דיר ווייטער געבן פרנסה, חס ושלום צו טראכטן אז דיין א

פרנסה איז געקומען פון א קו, נאר די וועג ווי אזוי דו האסט געהאט פרנסה איז געווען 

 ."דורך די קו, און יעצט וועט קומען דיין פרנסה דורך אן אנדערע וועג

מיר זאלן זיך נישט איינרעדן פאר  כדיך, רף מען גוט אריינעמען אין זידי מעשה דא

איין מינוט אז די פרנסה קומט פון די ארבעט, און אויב מען וועט פארלירען די ארבעט 

וועט מען אויסגיין פאר הונגער וכו', אדער אנדערע מחשבות וואס קומען אריין אינעם 

ענטש דארף זיך מענטש: 'וואס וועט זיין?' 'ווי אזוי וועל איך האבן געלט?' נאר א מ

פארלאזן אויפן אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט זיך שוין זיינע וועגן ווי אזוי 

 ער העלפט דעם מענטש.

מוהרא"ש פלעגט זאגן כמעט ביי יעדע שיעור: "אז מען דאווענט מיט מנין, האט 

מען א דבר שבמנין (געלט)", ווייל פרנסה האט גארנישט צו טון מיט א גוטע קאפ 

ער גוטע הענט וכדומה, פרנסה קומט פונעם אייבערשטן, און ווי מער א מענטש אד

גלייבט אינעם אייבערשטן און ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, וועט אים דער 

"ְׁשִכיָנה ַמה  (סנהדרין מו.): זאגן כמינו זכרונם לברכהאייבערשטער נישט פארלאזן, ח

ִני ִמְּזרֹוִעי", די קאפ טוט מיר וויי, די הענט טוט מיר ָלׁשֹון אֹוֶמֶרת, ַקַּלִני ֵמרֹאִׁשי, ַקּלַ 

עס "אייבערשטער זאגט: דער וויי; מוהרא"ש זאגט אז דער פשט פון דעם איז, אז 

טוט מיר וויי צו הערן ווי מענטשן זאגן אז זייער 'קאפ' ברענגט זיי פרנסה, אדער אז 

דעם טוט מען יעדן טאג אן און וועגן  ";זייערע געלונגענע 'הענט' ברענגט זיי הצלחה

תפילין אויף די הענט און אויפן קאפ, צו ווייזן: איך בינד צו מיינע הענט און מיין קאפ 

צום אייבערשטן, דאס הייסט, איך גלייב אז אלעס קומט פון אים, מיין גאנצע הצלחה 

 .אלעס איז דער אייבערשטער -געלונגענקייט  און מיין

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

... 



 
 

~~~~~~~~~~ 

 , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ד מנחםיום ד' פרשת ראה -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר... לכבוד 

 האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

 )ט מעשה מעשיות סיפורי( תם און חכם נעםפו מעשה די דערציילט אונז האט רבי דער

 מען אזוי ווי דערלערנען געקענט נישט זיך האט עראון  שוסטער א געווען איז תם דער

 עס ,עקן דריי געהאט האט שיך דערוואס  שיך א מאכן פלעגט ער, שיך שיינע מאכט

 נעמען תם דער פלעגט - רבי דער פארציילט - דאך, שיך א ווי ןגעזעאויס נישט האט

 איך האב שיך שיינע וואספארא" :געזאגט און דעם מיט זיין המחי זיך און שיך זיין

 ,שיך קערדיגעוצ וואספארא ,שיך מיין איז גדיגיהאנ ווי, שיך מיין איז זיס ווי ,געמאכט

' מחי אזוי זיך איז תם דעראיר מאן  ווי הערן פלעגט זי ווען ווייב זיין, "שיך לעוואוי א

 איז אויב" :פרעגן אים זי פלעגט, שטארק אזוי שיך זיין לויבט ער און ,שיך זיין מיט

 פאר נעמסט דו ווי געלט מער אסאך סטערסשו אנדערע נעמען פארוואס ,אזוי יא עס

 דאס ?מיר מיט טון צו דאס האט וואס" :פערןטענ תם דעראיר  פלעגט "?שיך דיין

, צווייטן א פון רעדן מען דארף וואס און, מעשה מיין איז דאס און מעשה זיין איז

 אין זיין מצליח פון סוד דער ליגט דא ";'וכו ְלַיד ִמַּיד פארדין איך וויפיל ןזע מירלא

 מיט שיך א ווי פנים א האט ער אפילו ,זיך מיט זיין המחי זיך זאל מענטש א - לעבן

 אזוי אים האט אייבערשטער דער אז אייבערשטן דעם ןעדאנק ער זאל דאך ,עקן דריי

 .באשאפן

 מענטש א ווי אזוי :)כב אות ט, פסח הלכות הלכות, ליקוטי( זאגט נתן' ר הייליגער דער

 מאכן וואס מענטשן שלעכטע פון התפעלות קיין האבן צו נישט זיין מחזק זיך דארף

 נישט שטארק זייער זיין דארף מעןאון , אייבערשטן דעם דינט ער ווען אים פון חוזק

 זיין מענטש א דארף – נתן' ר זאגט - מער אסאך נאך און אויך אזוי ,צופאלן ווערן צו

 זעט ער ווען חברים ערליכע זיינע פון צעבראכן ווערן צו נישט שטארק זייער זיך ביי



 
 

 אויס זע איך ווי אזוי אויס זע איך און ,השם בעבודת יחמצל זענען און שטייגן זיי ווי

 ִמיֵני ָּכל ּוְכֶנֶגד ,ִעְנָיָניו ְּכִפי ְּבַעְצמֹו ָיִבין ֶאָחד ָּכל ַרק ,ִּבְכָתב ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר ִאי ֶזה ְוָכל ,'וכו

 ,ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד ִּבְבִחיַנת ,ל"ַהּנַ  ַּבֶּדֶר ֵליֵל ְצִריִכין ֶׁשָּבעֹוָלם ַהַּדַעת ַוֲחִליׁשּות ְמִניעֹות

 .ָּבעֹוָלם ְיִחיִדי הּוא ְּכִאּלּו ַלֲחׁשֹב

 נישט נמאליקי און ,ביסט דו אזויווי  מרוצה זיין און שטארקן זיך זאלסטו דערפאר

 .צווייטן א אויף קוקן

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ה מנחםיום ה' פרשת ראה -רת ה' יתברך בעז

 ... תחי' כבוד מרתל

 ערהאלטן דיין בריוו. האב איך

צו  אריין, קינדער אידישע זיין מזכה אין חלק א האסט דו אז חלקך ואשרי אשריך

 .ן'רבי הייליגן פון עצות די קינדער אידישע אין ברענגן

 שרעקליכע א דא איז אינגל אייער פון חדר די ביי אז טסשרייב דו וואס בנוגע

 א ווערט מערסטע די קען עס וועראון , ל פהבע משניות מער לערנט עס ווער תחרות

 און מתנות אסאך באקומט מעןאון , עפאראד ריזיגע ים אא מאכט מען, חדר פון חתן

 '.וכו כבוד

, אמת פון פארקערט איז עסווייל , שטארק זייער דיר שטערט עס אז שרייבסט דו

 .פשיטות פוןאון , תמימות פון

 זייער קען עראון , כשרונות אסאך מיט קינד אפון  שםהרוך באון מ'רעדט דא 

 און, כתה זיין פון חתן א זיין קען ער אז אויס ווייזט עס און, אויסנווייניג משנות אסאך



 
 

 זיך לאזן צו נישט אים געווען מחליט און מאן דיין מיט טדגערע דורך זיך האסט דו

קוקנדיג  און, פארוואס הסבר פולע א מיט זיך פארשטייט, חתן א זיין צו און פארהערן

 '.וכו התורה לימוד פון מטרה די בכלל איז וואס

 .מאכן צו אזוי ריכטיג איז עס צי פרעגט איר

 זיך און חדר אין פראגראם דעם מיטהאלטן זאל נגלאי דיין אז יכד זיכער איז עס

 קען קינד אייער אזווען  מיר שרייבט איר ווען ;חדר גאנצע די מיט פארהערן לאזן

 ער אז אויפבויען אים מען דארף דעמאלט ,זאך איין איז - מיט נישט האלט און נישט

 א געגעבן דיר האט אייבערשטער דער אז אבער ,קען ער וויפיל טון צו בירןפרו זאל

 גוט זיכער איז ,פראגראם די מיט מיטהאלטן קען און ,לערנען פארשטייט וואס קינד

 ,לשמה תורה נישט נאך נטלער ער אפילו ,לערנען זאל ער זיין מחזק אים זאל אז מען

, ִלְׁשָמּה אֶׁש  ֲאִפילּו ּוַבִּמְצָוה ַּבּתֹוָרה ָאָדם ַיֲעסֹוק ְלעֹוָלם" (סנהדרין קה:): זאגן ל"חזווייל 

 אזוי ווייל ,לשמה שלא תורה לערנען זאל מענטש א, "ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה אֶׁש  ֶׁשִּמּתֹו

 מיט זיין משחד אסאך מען דארף קינדער בפרט ;לשמה לערנען צו צוקומען ער וועט

 עלטער ווערן זיי ווען און ,לערנען זיי מען מאכט אזויוואס  ,זאכן גוטע מיט און מתנות

 .מתנות די אן לערנען זיי וועלן

 מאן דיין מיט דו און ,'וכו כתה זיין פון חלק א זיין לאזן אים זאלסטו דערפאר

 .תמימות א מיט און אמת אן מיט ,יתברך השם אהבת שטוב אין לייגן אריין זאלן

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 

  



 
 

 ~~~שאלות ותשובות~~~
 

 שאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

איך בין א בחור און איך בין נישט געהעריג אין א ישיבה, איך האלט זיך פאר א תלמיד 

תלמידים. איך האב א סמארט פונעם ראש ישיבה, און איך בין טאקע אמת'דיג פון די שטארקע 

פאן, און איך וויל וויסן די תקנות הישיבה בנוגע א סמארט פאון, וואס מעג מען האבן און וואס 

 טאר מען נישט האבן? איך וויל זיך פירן אין לעבן לויט די תקנות הישיבה.

 און די זעלבע אויך מיט לערנען תורה, וויפיל דארף איך לערנען יעדן טאג?

 מערסטע וויל איך וויסן ווי אזוי קען איך ווערן אן ערליכער איד?און דאס 

 א גרויסן ש'כח, איך ווארט פאר אן ענטפער.

 שלום.

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת עקב, י"ד מנחם -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירהבחור שלום נלכבוד 

 האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

ן ישיבה איז ודי תקנות פ; וואס איז די תקנות הישיבהדאס וואס דו פרעגסט מיר 

לערנען די הייליגע תורה און טון אלע מצוות וואס דער  ,צו זיין אן ערליכער איד -

 בן.עאייבערשטער האט אונז געג



 
 

דער הייליגער רבי  -דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א מתנה פאר אונזער דור 

מיר זאלן קענען זיין אז  ,צות פאר אונזער דורוואס נאר ער האט עכרונו לברכה, ז

 ערליכע אידן.

א מענטש וואס איז אריין געפאלן אין  לואפיאז  )שיחות הר"ן, סימן יט(דער רבי זאגט 

, נען יעדן טאג כך וכךועט ער זיך מאכן א קביעות צו לעראויב ו ,עבירות רחמנא לצלן

ון ער וועט ווערן א ,וועט אים די תורה ארויס נעמען פון זיין פלאנטער ',מה שיהי 'יהי

 י"גייט ארויף אויף חאז דער שיחה  ,זאגט כרונו לברכהמוהרא"ש ז ;אן ערליכער איד

 ,ציגע מעשיםוס איז נעבעך אריין געפאלן אין שמאז אפילו איינער ווא ,פרקים משניות

וועט  ,פרקים משניות זאגן יעדן טאג חי כן א קביעות צומאזיך אבער אויב וועט ער 

 אים די תורה ארויס נעמען פון זיינע נישט גוטע מעשים.

זאלסטו זיך מאכן א שיעור יעדן  ,דערפאר אז דו ווילסט זיין א תלמיד היכל הקודש

אזוי  ,פאר מינוט זאלסטו זאגן א פרק משניותווען דו האסט א ;ותיטאג אין משנ

 ייע ריינע הייליגע נשמה.סטו זוכה זיין צו א נווע

און דו ווילסט וויסן  ,דו ווילסט זיין אן ערליכער אידאז דאס וואס דו פרעגסט מיר 

שיחות הר"ן, סימן (דער רבי האט געזאגט  ;איז זוכה צו זיין אן ערליכער אידווי אזוי מען 

גערעדט ר האט אסאך האט ער זוכה געווען צו אלע זיינע מדריגות ווייל עאז ער  )קנד

סט אוווען ער וואלט געווסוף ימיו, אז געזאגט האט  יבר; און דער צום אייבערשטן

י דרך די הנהגה פון רעדן צום אייבערשטן אויף וצו וואס מען קען אלץ זוכה זיין ד

 .'געפאסט און געטון סיגופים וכואזוי פיל וואלט ער נישט  ,אייגענע שפראך

און  ,קיינער איז נישט דארט אויר א פלאץ ווך דוז ,שלום ני"ו ערדערפאר טייער

פארצייל אלעס פארן  צום אייבערשטן; סן דיין הארץועדארט זאלסטו זיך אויס שמ

 ,ן וואס דו האסטאלע דיינע ווייטאג ,סיי וואס עס גייט אריבער אויף דיר ,אייבערשטן

ינע אויגן און האבן רי דו ווילסט ,און סיי ווי שטארק דו ווילסט זיין אן ערליכער איד

און אזוי  ,'ואן צו זיין אפגעהיטן וכו' וכ ראון ווי שווער עס קומט די ,חא ריינע מ

 וועסטו זוכה זיין צו ווערן אן ערליכע איד.



 
 

איך פארשטיי  ;ן וכו'אופ-דו זאלסט האלטן דיין סמארט ידאס וואס דו פרעגסט צ

מוהרא"ש פלעגט רעדן אזוי ווער געדענקט נישט ווי  ,שאלה איז יבכלל נישט וואס ד

. סל יראת שמים וואס דער מענטש האטבי סביי די שיעורים אז דאס נעמט אוועק יעדע

 ֶׁשֵעיָניו ַּבֶּמה ֶאָּלא ׁשֹוֵלט ָהָרע ֵיֶצר ֵאין" מה.): סנהדרין(אגן כמינו זכרונם לברכה זחאון 

אז דו  ,דערפארדער יצר הרע איז נאר שולט אויף וואס די אויגן זעען;  ",רֹואֹות

און דו שרייבסט מיר אז דו  ,ןאופ-טדו זאלסט אוועק לייגן דעם סמאר יפרעגסט מיר צ

 ,וואלט איך דיר געזאגט אז דו זאלסט עס אוועק ווארפן ,הישיבה דיווילסט זיין א תלמ

און דו  ,און אין דעם זכות וועסטו זוכה זיין צו אויפשטעלן א שיינע אידישע שטוב

 יינע עלטערן.וועסט מאכן נחת פאר ד

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד הראש ישיבה שליט"א

איך פיל א שטארקע המשכה צו ברסלב, צו ר' נחמן און צו ברסלב'ער משפיעים, און איך 

איך באלאנג צו א חסידות וואס  פיל אז עס קען מיר אסאך העלפן אין מיין אידישקייט, אבער

איז להשמיד קעגן ברסלב, אין אויב איך גיי האבן א שייכות מיט ברסלב וועט מען ארויס ווארפן 

שידוכים וכו';  -און מיך פון די חסידות, און ווער ווייסט וואס נאך  -מיינע קינדער פון די מוסדות 

. איך וויל וויסן אויב די ראש ישיבה אויך וועט עס שטארק באדערן פאר מיין טאטע און מאמע

 האט א עצה פאר מיר.

 א גרויסן יישר כח.

 א. י.



 
 

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ג' פרשת עקב, ט"ז מנחם -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד א. י.

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

די פאר דיר זאלסט לערנען דו  ;רפסטו זיך נישט קריגן מיט קיינעםלדעתי דא

אזוי וועסטו נישט האבן קיין  ,און לעבן מיט די עצות ,ספרים פון הייליגן רבי'ן

ן א ,לעבן מיט די עצות וכו' וכו'און  ,מען קען לעבן מיטן רבי'ן ;מחלוקת אויף דיר

 .פוןדעריינער זאל וויסן אדעם וואס 

ישט און מאך נ ,ווייטער ביי דיין רבי'ן ךהאלט די ,דערפאר בעט איך דיר זייער

די גאצע משפחה זאל אז עס לוינט נישט צו מאכן א פייער  ;תקיין מחלוק

ס 'נצום הייליגן רבי'ן, נעם דעם רבי אויב דו ווילסט טאקע זיין מקושר .לאקערןפפאוי

אזוי ווי עס ווערט  ,ן רבי'ןון לערנען אויפן סדר דרך הלימוד פהייב א -עצות 

נטאג ון זופאון  ,נעם יעדן טאג א חומש ;ו)(סימן עסט אין שיחות הר"ן ועגעשמאויס

ום נטאג זאלסטו זאגן שנים מקרא ואחד תרגוז ,ן מעביר סדרה זייןעזאלסטו אנפאנג

 ;רעאזוי ווייט און ,ער מיט די סדרה ביז שלישיווייטגיין ביז שני, מאנטאג זאלסטו 

שנים  גאנצע פרשהנדיגט די עוועסטו האבן גע ,ווען עס וועט קומען סוף וואך ,אזוי

 .מקרא ואחד תרגום

יעדן  ,הייב אן פון אנהייב מסכת ברכות ;נאכדעם מאך דיר א שיעור אין משניות

ביז דו  ,וויפיל פרקים דו קענסט זאגן זאלסטו זאגן -משניות נען טו לערסטאג זאל

סדר זרעים זאלסטו גיין צו סדר  ןענדיגוועסט ווען דו און  ,דר זרעיםסוועסט ענדיגן 

ענדיגסט נישט נסט פאר דו לער ון די פרקים וואס ד'מועד, זאלסט נישט איבער חזר

 .גאנץ ששה סדרי משנה

 ,און אפילו דו פארשטייסט נישטא; זאלסטו זיך מאכן א שיעור אין גמראויך 

טער פון די תורה ווייל די ווער ,הייליגע תורה זאלסטו זאגן ווייטער די ווערטער פון די



 
 

 ִאיִניׁש ִליְגִריס ְלעֹוָלם ,ָרָבא ָאַמר" :)ה יט.(עבודה זרחז"ל זאגן . דאס רייניגט דעם מענטש

א מענטש זאל לערנען די  ",ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדא ַּגב ַעל ְוַאף, ִדְמַׁשַּכח ַּגב ַעל ְוַאף

פארשטייט נישט לו ער און אפי ,נטגעסט וואס ער לערהייליגע תורה אפילו ער פאר

קודם דארף ", ִליְסּבֹר ְוָהַדר ִאיִניׁש ִליְגמֹר" :)סג. (שבתנאך זאגן חז"ל  ,וואס ער לערנט

 וין צו פארשטיין.שאון נאכדעם קומט מען  ,מען אסאך זאגן די ווערטער

זאלסט זיך  ;אויך זאלסטו פאלגן דעם רבי'ן מיט די עצה פון התבודדות

רעדן דיין הארץ צום אייבערשטן אויף די שפראך וואס דו צו נען זיך אויס אויגעווצו

געוואוינט צו רעדן, אז דיין שפראך איז אידיש זאלסטו רעדן צום באשעפער ביסט צו

 ;טו רעדן צום באשעפער אויף ענגלישאז דיין שפראך איז ענגליש זאלס ,אויף אידיש

 טסטי וואס דו וואראון סי ,סיי וואס דו ביסט אריבער -זאלסט אים אלעס דערציילן 

 צו געהאלפן ווערן.

ער 'דו וועסט קיינעם נישט דערציילן אז דו ביסט א ברסלבאויב איך מיין אז 

 ת.וועסטו נישט האבן קיין שום מחלוק

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

אזוי ווי איך האב געהערט אז דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט פאר די בחורים אז 

זיי זאלן לערנען מסכת תענית פערציג מאל פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, און אין דעם 

זכות וועלן זיי א חתן ווערן, אזוי ווי מוהרא"ש זי"ע האט צוגעזאגט פאר די בחורים אין יאר 

ך פרעגן אויב די סגולה איז נאר פאר בחורים וואס לערנען אין ישיבה, אדער תשע"א, וויל אי

 ?דאס איז אויך פאר מיר וואס איך לערן נישט אין ישיבה



 
 

אויך וויל איך וויסן, ווען איך זאג מסכת תענית, און איך קום אן צו א פסוק וואס האט דעם 

'ס נאמען, אדער מען זאגט נאר אייבערשטנ'ס נאמען, אויב מען זאגט ארויס דעם אייבערשטנ

 ?""השם

 ?אויך ווען ס'איז דא צוויי גרסאות אין א גמרא, ווי וועלכע גירסא דארף מען זאגן

 .א גרויסן ישר כח פאר אלע חיזוק און עצות וואס איך באקום פון אייך שטענדיג

 שלמה

 תשובה

 קטןאב, שנת תשע"ז לפרט -יום ג' פרשת עקב, ט"ז מנחם -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד הבחור שלמה ני"ו

 ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחזק אין עבודת השם ובעיקר בלימוד  ךאיך פריי מי

(עיין שיחות הר"ן, סימן כרונו לברכה התורה על פי סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן ז

 .עו)

"מען דארף גארנישט טון, נאר  :רפז) מןסי ,(שיחות הר"ןדער הייליגער רבי זאגט 

 ָלָאָדם ֹוב"ט :)כח סימן ,ן"הר שיחות( זאגט רבי דעראון  דאווענען לערנען און דאווענען",

 מען אז טון נאר מען קען דאסוואס  ",ַהְקדֹוָׁשה ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּסָפִרים ְּבָכל ְּבַחָּייו ֶׁשַיֲעבֹור

 בתמימות ן'רבי הייליגן דעם פאלגט מען און ,חכמות נארישע אלע אוועק ווארפט

 .ופשיטות

דאס וואס דו פרעגסט מיר בנוגע די הבטחה וואס מוהרא"ש האט צוגעזאגט דא 

אין די פערציג טעג פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה אויב מען וועט אז  ,אין ישיבה

וועט דער בחור א חתן ווערן,  -יעדן טאג לערנען און מסיים זיין מסכת תענית 

 דאס איז נאר פאר תלמידי היכל הקודש? יצמיר  פרעגסטו



 
 

וויסן זאלסטו אז צו זיין א תלמיד הישיבה דארף מען נישט זיין אין ישיבה בפועל 

מען נעמט די עצות פון הייליגן רבי'ן און מען איז דאס אז דער עיקר איז נאר  ,ממש

ל הקודש איז היכ ;איז מען א תלמיד פון רבי'ן ,נארדעמאלט וואו מען איז  –מקיים 

און דווקא אויב מען איז דארט איז מען א תלמיד,  ,ם אין א געוויסע מקוםנישט מצומצ

מען פאלגן די עצות וואס מען לערנט אין  צו זיין א תלמיד היכל הקודש דארףנאר 

 ,זיין בחורים וואס דרייען זיך אין היכל הקודש נעןאז עס קע ,קומט אויס ;היכל הקודש

אבער באמת האבן זיי נישט קיין שום שייכות  ,אויס ווי זיי זענען תלמידים עס זעט

וואס קיינער ווייסט  ,ווייל זיי פאלגן נישט, און עס קען זיין א בחור ווי דיר ,מיטן פלאץ

בירסט צו מקיים ודו לערנסט אין א צווייטער ישיבה און דו פר ,נישט ווער דו ביסט

 ., און דו ביסט א תלמיד היכל הקודשדאנט זיין די עצות וואס מען לער

און דער אייבערשטער זאל  ,מסכת תעניתצו לערנען דערפאר זאלסטו אנהייבן 

 .רחמנות האבן אויף דיר און דיר געבן דיין שידוך בקרוב

אויב מען קומט אן צו א פסוק וואס האט דעם  ,בנוגע וואס דו פרעגסט

אויב איז עס א  ;ןעמדעם אייבערשטענס נאן זאגט ארויס מע יצ ,ס נאמען'אייבערשטנ

ס נאמען, אבער אז חז"ל ברענגען 'נקען מען ארויס זאגן דעם אייבערשטפסוק  רגאנצע

נאר מען זאגט  ,זאגט מען נישט ארויס דעם נאמען ,נאר אראפ דעם האלבן פסוק

 אות.א גירסא קען מען זאגן ביידע גרס , אזוי אויך ווען עס איז דא נאך'השם'

דער רבי  ;זיין און גלייבן אינעם אייבערשטןעיקר זאלסטו זען זיך מחזק צו דער 

און  ,ער גלייבט אז אלעס איז דער אייבערשטער -ווען א מענטש האט אמונה אז זאגט 

און זיכער נישט קיין שלעכטס  נישט קיין גוטס ,קיינער קען גארנישט טון פארן מענטש

 טער אים מוחל אויף אלע עבירות.איז דער אייבערש ,איייבערשטער ן דעםא

איך  ;נען מסכת תעניתן דא אין ישיבה צו לערען האבן די בחורים אנגעפאנגנעכט

 :איך האב געזאגט פארן אייבערשטן ,נהאלטן פון וויינעןייהאב זיך נישט געקענט א

קוק דא בחורים וואס האבן נישט  !נה האבןוקוק ווי שטארק די בחורים ווילן חת"

א גאנץ יאר קענען זיי נישט זיצן קיין גאנצע פינף מינוט אויף איין  ,קיין זיץ פלייש



 
 

זיצן זיי שעות אויף שעות צו  ,זאג פון א צדיקאון יעצט ווען זיי הערן א צו ,פלאץ

 ,דיגןנעמט זיי פינף זעקס שעה צו ענעס עס זענען דא בחורים וואס  ,ענדיגן די מסכת

היטן פון עבירות, דא קען ך און אפגעיזיין ערלן דאך ווילן זיי דאס טון ווייל זיי וויל

 ."אלע ווילן זיין ערליך ,אז אלע בחורים ווילן זיין גוט מען זען

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 שליט"אלכבוד ראש הישיבה 

 יישר כח פאר אייערע שיעורים, איר האט געטוישט מיין לעבן.

את חטאי אני מזכיר, איך בין אויך געווען פין די וואס האבן ר"ל געלאכט פין היכל הקודש, 

אבער עס איז געקומען פון נישט וויסן וואס היכל הקודש פארקויפט. עס איז דא א ווארט אין 

ן וויסן, מיט'ן חשבון אז בעסער זאל דער פארקויפער פארלירן, ענגליש: א נאר זאגט ניין פאר'

אבער דאס איז זיכער אז ער אליין האט נישט פארדינט. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, 

 ביז דו קומסט אן צו זען אויף וועלכע יסודות ער שטייט.

יער מענטש, אנשים איך פרוביר צו גיין אין די דרכים וואס איר לערנט אונז. איך בין א ני

 אשר עשה בחרן, איר האט מיר ממש איבערגעמאכט.

יעצט צו מיין שאלה; דער אלטער 'איך', האט אסאך געזינדיגט ר"ל, בחסדי השם האט מיין 

ווייב עס אויפגעדעקט דורך קוקן אין מיין טעלעפאן. עס איז נישט געווען גרינג, איך האב מיך 

און מיר זענען געגאנגען צו א מומחה וואס האט אונז זייער אבער אינגאנצן געעפענט פאר איר, 

געהאלפן. ברוך השם אז די קדושה האלט אן ביז איצט, באשעפער העלף מיך עס זאל ווייטער 

אנהאלטן. אויך לגבי שלום בית האט זיך געטוישט פון פארדעם ווען איך האב דוקא 



 
 

מיין ווייב'ס, צו יעצט ווען איך וויל דוקא אוועקגעקוקט פון איר, אז מיין לעבן זאל נישט שטערן 

 איר אנקוקן און זען ווי אזוי איך קען בעסער מאכן איר לעבן.

אין די לעצטע וואך, נאכדעם וואס איך האב זיך אפאר מאל פארלוירן אין געשריגן אויף 

י גייט איר [איך ווייס אז שרייען איז אויף קיין פאל נישט בארעכטיגט] האט זי געסטראשעט אז ז

נישט אין וכו', ווי לאנג איך האב א טעלעפאן מיט טעקסט [וואס דאס איז געווען ווי אזוי איך 

בין אמאל דורך געפאלן], און איך שפיר נישט גרייט אויף דעם [איך האב געבלאקט די שלעכטע 

 קשרים].

ן זיין רואיג זי זאגט אז זי שפירט נישט רואיג אז איך וועל נישט צוריק פאלן. [ווער קען דע

אויף דעם? איך בעט השי"ת ביי יעדע תפילה אז ער זאל מיר געבן כח זיך צו זיך האלטן בקדושה, 

און מיר נישט געבן קיין נסיונות]. אזוי אויך דערמאנט זי מיר ווי דער אלטער 'איך' האט איר 

 שלעכט באהאנדעלט.

רענג זיך איבער צו זיין ערליך איך וויל ווערן אנגעקוקט ווי א נייער מענטש, וואס איך שט

 און גוט. טייערער ראש הישיבה, ווי אזוי זאל איך דאס באהאנדלען?

 און אויב מעגליך אויך א ווארט פאר מיין טייערע ווייב, זי וועט אי"ה אויך ליינען די בריוו.

 נאכאמאל א יישר כח פאר'ן מיר געבן א נייער לעבן.

 נ. ג.

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-ד' פרשת עקב, י"ז מנחם יום -רת ה' יתברך בעז

 .ג לכבוד נ.

 .ערהאלטן דיין בריוו איך האב



 
 

אבער ביי  ,ביי דער וועלט איז שכחה א חסרון" :)שיחות הר"ן, סימן כו(דער רבי זאגט 

ען קען מען נישט ווייל אז מען געדענקט אלע פראבלעמ ";מיר איז שכחה א מעלה

דארף א  -זאגט דער רבי  -דערפאר  ,צו דינען דעם אייבערשטן אנהייבן פון דאסניי

איז געווען און נישט קוקן אויף עס מענטש זיך שטענדיג באנייען און פארגעסן וואס 

 צוריק.

אזוי אויך ווען עס קומט פאר עפעס צווישן מאן און ווייב, טאר מען נישט ארויף 

ברענגען אלטע זכרונות איינער פארן צווייטן, ווייל דאס מאכט אז מען זאל ווערן 

צעבראכן און מען זאל נישט קענען אנהייבן פון דאסניי. למשל, דער מאן טאר נישט 

אלטע זאכן פון נאך די חתונה ווען זי האט נאך דערקוטשען זיין ווייב מיטן דערמאנען 

נישט געוואוסט ווי אזוי מען פירט זיך וכו'; קודם כל דארף מען וויסן אז דאס איז א 

"ְוא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו,  (ויקרא כה, יז):לאו אין די תורה, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

"ִאם ָהָיה ַּבַעל  (בבא מציעא נח:):ינו זכרונם לברכה ְוָיֵראָת ֵמֱאֶהי", זאגן אויף דעם חכמ

ָהִראׁשֹוִנים'", זאג נישט פאר א בעל תשובה:  ְּתׁשּוָבה, ַאל יֹאַמר לֹו: 'ְזכֹור ַמֲעֶׂשי

הער אויף  "געדענקסט נאך ווען דו האסט געטון עבירות?" דערפאר בעט איך דיר,

ערן און רודפ'ן דיין ווייב איבערקייען אלטע ווייטאגן; הער אויף איבער צו זאגן, צעג

מיט אלטע מעשיות, "געדענקסט האסט מיר דעמאלט וויי געטון", "געדענקסט אמאל 

האסטו געטון דאס און דאס", ווייל אז מען רייסט אראפ א מענטש מיט זיינע אלטע 

מעשים העלפט עס נישט אויף להבה, אז דער מענטש זאל זיך טוישן צום גוטן, נאר 

 כט אז דער מענטש זאל צעקלאפט ווערן וכו'.פארקערט, עס מא

ווייל ווען דער  ,דערפאר פאלן היינט אוועק זייער אסאך קינדער פון אידישקייט

"דו  :קומט צוגיין וכו' און זאגט אים ,בחור איז שוין מחליט אז ער וויל ווערן גוט

ר רעכענט עאון  !"דו קענסט ווערן גוט, דו האסט דאך געטון דאס און דאסאז מיינסט 

ביז דער קינד  ,אים אויס אלע זיינע שלעכטע מעשים וואס ער האט געטון ביז יעצט

 בירן צו זיין גוט.ואפילו נישט פר טגיי עראיז מחליט אז 



 
 

ן ינען אז זיין טאכטער איז פארלויראמאל געקומען צום רבי'ן ווי איז איד א

 רויער געוואאיז א שטיק צייט וואס זי איז נישט אהיים געקומען, נאך און געווארן, 

וואס קען ער יעצט טון, ווי אזוי נעמט ער , פארכאפט איר האט גלח געווארן אז דער

ער זאל מיט נעמען מיט זיך צוויי אז דער רבי געהייסן איר ארויס פון דארט? האט אים 

 ס'גלח ן ער זאל אריבער פארן דעםמענטשן מיט א וואגן וואס איז גוט פארמאכט, או

ען וועט דרויסען, און ווען זי וועט אים זאון דאס מיידל וועט דעמאלט שטיין אינ ,הויז

 אנטלויפן גלייך וואגן און נעםר אריין נעמען איזי גלייך לויפן צו אים, און ער זאל אי

פאר דאס און דער רבי האט גלייך געמאכט א שידוך  ;וכך הוה ,איר מיט דארט פון

א  וואס האט געוואוינט אין דעם דארף, דער בחור איז געווען מיידל מיט א בחור

איך בעט "פשוט'ער בחור א שוסטער, און דער רבי האט אים געזאגט בזה הלשון: 

 מעשה וואס זידו זאלסט קיינמאל נישט דערמאנען דיין ווייב די אז דיר זייער שטארק 

און אז זי האט זיך  ,'כום וגעווארן מיט אי איז נכשלאז זי  -" האט געהאט מיטן גלח

אויב ער וועט אז און דער רבי האט אים געגעבן א צוזאג שם ירחם, געוואלט שמד'ן ה

ט האבן גוטע ווע ערצו אז ער אים  טזאג ,ען מיט די אלטע מעשה וכו'איר נישט טשעפ

 און גרויסע רבנים. דער איד האט זוכה געווען צו קינדער צדיקים ,וכך הוה ;קינדער

אז דו נעמסט זיך פאר  ;ם רבינ'ס ברכה גייט נאך אן היינטאז דע ,איך זאג דיר

יות, און זי וועט ען דיין ווייב מיט אלטע מעשאז דו וועסט אויף הערן צו טשעפ מהיום

סט ווי אזוי אווואס דו האסט נישט געוו ,ען מיט אלטע זאכן פון דירדיר נישט טשעפ

אז דו וועסט  בערזוכה זיין צו קינדער צדיקים, א וועט איר אויך ,וכו'מען פירט זיך 

וועסטו  ,ען מיט מעשיות פון אמאל וכו'ען און ווייטער טשעפשאיר ווייטער דערקוט

"ַהָּבִנים ׁשֹוִטים,  :קז)סימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותאזוי ווי דער רבי זאגט  ,האבן בנים שוטים

 ְּכֶׁשֲאִביֶהם ַּכֲעָסן".

 שלעכטע דא זענען ליידער ליידער ,בנוגע א פרוי וואס וויל נישט גיין וכו'

און מיט  ,זאלן נישט גיין וכו'אז מען כלה'ס  - כים וואס לערנען אויס פאר פרויעןמדרי

איז זייער א  קודם כל דארף מען וויסן אז דאס ;דעם סטראשענען זייער מאן וכו'



 
 

 ,זי גייט נישט וכו'דורכדעם וואס גרויסע עבירה, א פרוי וואס האלט אפ מצוות עונה 

יער א גרויסע שטראף רח"ל. וועט באקומען זי ן,י וויל אפטון איר מאווייל ז

און זי  ,ווייל ווען זי וועט עס שוין דארפן וכו' ,אפ נסמען טוט זיך אליי ;נסעצווייט

אפשר  ,יראן וועט בכלל וועלן קוקן אויף אמ אירווער זאגט אז  ,וועט שוין יא גיין וכו'

ם געגעבן. איך אליין ווייס האט אי זיוואס  יר געבן פון די זעלבע מעדיציןאוועט ער 

 נדיגט ה"י.עזיך אזוי גע בןות וואס האימעש

האלטן פון זיין מיט אפ ייער אכטונג געבן נישט צו סטראשעןדערפאר דארף מען ז

 גוטן. מיט ן'עלוואס א פרוי וויל פועל'ן ביי איר מאן קען מען פואון  ;צוזאמען וכו'

מען  -שטער האט באשאפן פארן מענטש א מויל מיט א צונג פאר א סיבה ערדער אייב

רן ווייב זאל זי עס שיין אויס אויב עפעס באדערט פא ,זאל רעדן איינער מיטן צווייטן

אויס  שייןבאדערט עפעס פארן מאן זאל ער עס און אויב עס  ,ן מיט איר מאןסועשמ

נאך ט 'עלפו על'ן, און אז מעןיב, אז מען רעדט קען מען אלעס פוסן מיט זיין וויועשמ

ען און בלאזן, עס וועט נאר קען מען זיכער נישט פועל'ן מיט סטראש ,נישטאלץ 

 ערגער מאכן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 שלום וברכה,

ראשית וויל איך זיך באדאנקען אויף די הערליכע שיעורים וואס וועקט אויף פון שלאף אין 

אלע ענינים, און פאר אלע עוסקים במלאכה פון הפצת השיעורים וואס דא אין ארץ ישראל 

 בפרט די שיעורים מיט די תרגום אין לשה"ק.האט עס א שטארקע השפעה, 



 
 

צווייטנס האב איך געוואלט פרעגן, איך האב זוכה געווען  ב"ה צו געבארן ווערן אין א 

אמת'ער ברסלב'ע שטוב, געהערט פיל דיבורי רבינו, און געלערנט רוב ספרי רבינו. און פון ווען 

 ר.איך הער אייערע שיעורים האט זיך עפעס צושאקלט ביי מי

איך הער וואס מוהרא"ש זאגט, און איך הער וואס די אנדערע משפיעים זאגן, מיט אלע 

מיני שיטות און וועגן; וואס האט דער רבי באמת געוואלט? וואס איז דער המשך פונעם רבי'ן 

 און זיין תלמיד ר' נתן? 

 בלבולים. איך וויל לערנען און באקומען דער אוצר פון יראת שמים אן קיין שינויים און

 א גרויסן יישר כח.

 חיה

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ה' פרשת עקב, י"ח מנחם -רת ה' יתברך בעז

  תחי' לכבוד מרת חי'

שיעורים פון ישיבה, די זייער צו הערן אז איר זענט זיך מחזק מיט  ךאיך פריי מי

 .דאס וועקט אייך אויף פון שלאף וכו'און אז 

פון מוהרא"ש האב איך זוכה געווען צו הערן  ,און איך זאג רעדאלעס וואס איך 

 ,האט גארנישט מחדש געוועןכרונו לברכה מוהרא"ש ז ;במשך צען יאר כרונו לברכהז

דאס אראפ געברענגט פאר אונז פשוט'ע  ס ספרים און'ננאר גענומען דעם הייליגן רבי

אלגן דעם רבי'ן אין יעדן מיר זאלן פאז און  ,מיר זאלן לעבן מיט דעםאז  ,מענטשן

 אונזער לעבן. פוןפרט 

האט ער  ,זאגן פון רבי'ןך אפלעגט נ כרונו לברכהמוהרא"ש זווען מאל  סיעדע

 "איך זאג נישט די מראה :"ש פלעגט זאגןאאון מוהר ,צוגעברענגט דעם מראה מקום

 ,סענווייניגס ספרים אויף אוי'נטון אז איך קען דעם רביפמקומות ווייל איך וויל זיך אוי



 
 

דערפאר זאג איך שטענדיג  ,נאר ווייל מען זאגט אויף מיר אז איך זאג אייגענע זאכן

אויב  ,אדרבה" :פלעגט זאגןכרונו לברכה מוהרא"ש זאון  ",מיט מראה מקומות

זאל  ,און עס איז נישט אזוי ,זאך וואס איך זאג נאך פון רבי'ן איינער הערט פון מיר א

אליין האב זוכה געווען צו זיין במשך צען יאר יעדע וואך ליל  איך ."ער אריין פרעגן

און כמה פעמים , האט געגעבןכרונו לברכה שישי ביים שיעור וואס מוהרא"ש ז

 געדענק איך ווי מען האט אריין געפרעגט וכו'.

דערפאר פארשטיי איך נישט פארוואס איר שרייבט מיר אז איר קומט פון א 

אן קיין  ,נעמען חיזוק גלייך פון רבי'ןנאר און איר ווילט  ,"אמת'ע ברסלב'ער" שטוב

 .בלבוליםשום שינויים און 

יד? נאר ווער עס פאלגט ווער איז אן אמת'ער ברסלבער חס ,איך וויל אייך פרעגן

מען זאל קומען קיין אומאן אויף ראש אז דער רבי האט געוואלט נו,  !דעם רבי'ן

פון די פט אים ואיז דא איינער וואס מען ר אליין וועט איר זען אז אין ברסלב ;השנה

טראגט בראש און אלץ דער וואס און ער שטייט כלומריש  ',שליםודעת שבירהי וינק'

, און ער קומט נישט ראש השנה קיין אומאן, איז דען דא א דעם ברסלב'ער פאן

 פון דעם?!טלולא ו חוכאגרעסערע 

(סימן  מוהר"ן יעיין חי ,זיין אין הפצהמען זאל עוסק אז ער רבי האט געוואלט ד

און אונז  ,ר' נתן שרייבט אז דער רבי פלעגט אויף אונז אסאך מאל שרייען אווו )תקמג

ווער  ;יל מיר זענען נישט עוסק אין הפצהפן אז מיר זענען טריקענע ביימער וויואנר

דעם הייליגן פציג יאר צו פארשפרייטן ופאיבער  -האט זיך מוסר נפש געווען כל ימיו 

 .כרונו לברכהאנצע וועלט? אויב נישט מוהרא"ש זרבי'ן אויף די ג

נעמען נאר לל נישט וואס איר שרייבט מיר אז איר ווילט כדערפאר פארשטיי איך ב

קיינמאל נישט געפעלט עס האט  ;םיאן קיין שום שינוייים ובלבול ,חיזוק פון רבי'ן

נען פלעגט פארלעראיז געווען אז ער ר' נתן  , נאך בייער אין ברסלבם'קיין עזות פני

מיר ווילן נישט הערן  !שא ,שא" :און מען פלעגט קלאפן אויפן טיש ,אין קלויז

ט ר' נתן ווען ניש ,עזות פנים ואיי ד ";ן רבי'ןומיר ווילן הערן נאר פ ,אייערע זאגן



 
 

חיי מוהר"ן, ( אזוי ווי דער רבי האט געזאגט ,סט פון רבי'ןאווואלסטו בכלל נישט געוו

וואלט נישט  ,ווייל ווען נישט אים ,ן דעם אינגערמאןעמען דארף דאנק" :)סימן שע

 לטשינערוגעווען ביי ר' נחמן טאויך אזוי איז  ;"בלעטל שמותקיין פון מיר  געבליבן

ביי זיין זון ר' אויך און אזוי  ,מען האט זיך מיט אים געקריגטאז  זכר צדיק לברכה,

 .זכר צדיק לברכה ןאברהם ב"ר נחמ

 ;פערטטנעאיך האף אז איר זענט נישט ברוגז אז איך האב אייך אביסל שארף גע

אויפן מיר שרייבן וואס ליגט צו איך האב נאך בכלל נישט אנגעהויבן  ,גלייבט מיר

 'עראיר קומט פון א ברסלבאז הארץ וואס טוט זיך אין ברסלב. איר שרייבט מיר 

פאר איך בין מקורב געווארן צום רבי'ן דורך און  ,ברסלבאיך קום אויך פון ; שטוב

איך האב דעמאלט אויך  ,האב איך געהאט ברסלב'ער חבירים כרונו לברכהמוהרא"ש ז

ט אלע ברסלב'ער ניגונים ברסלב'ער, איך האב געקענ רגעהאלטן אז איך בין אן עכטע

אין מירון געווען סאך איך אאלץ בחור בין  ;זקן יענעםאון  ןסט פון דעם זקאואון געוו

איך פלעג  ;חסידים רע'מיט נאך ברסלב ,שיקטאיך האב געזען ר' שמואל טשעוואו 

 ;ל צו יעדן איינעםוא ביט -ער 'איין זאך האבן די ברסלב ...גיין אין פעלד און גארנישט

נישט פון  איך רעד .און קיינער איז גארנישט ווערט ,וועקיעדן איינעם מאכט מען א

 'מען מאכט יעדן איינעם אוועק (הי, אפילו פריערדיגע צדיקיםנאר  ,רבי'ס היינטיגע

 .לא תהי')

און מיר מקרב  ,האטאז ער האט אויף מיר רחמנות גע ןגעלויבט דעם אייבערשט

וואס ביי יעדע שיעור  כרונו לברכה,גן רבי'ן דיקא דורך מוהרא"ש זגעווען צום היילי

אלע  -יעדן איינעם דערמאנט ער האט  ,האט מוהרא"ש גערעדט פון אלע צדיקים

אז איך זאל טראכטן  ,ולמעשה אבדולע -דט תכלית עאון גער ,תלמידי בעל שם טוב

וואס קען איך היינט אריין כאפן ', 'וואס קען איך טון צו זיין אן ערליכער איד' ,פון מיר

 .'תורה ותפילהאביסל  ,אביסל גוטס

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

... 



 
 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

אזוי ווי מיר האלטן יעצט ביים קויפן א פרוכת פאר'ן ארון הקודש אין אונזער בית המדרש 

היכל הקודש, און עס איז דא איינער וואס וויל עס מנדב זיין לע"נ, אבער ער וויל נישט עס זאל 

אויף דעם "בהתיסדות כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל" [ער האט נישט קיין פראבלעם אז עס זאל שטיין 

שטיין אויף דעם "היכל הקודש ברסלב"], וויל איך וויסן אויב מיר זאלן מסכים זיין אויף דעם 

 אדער נישט?

 גבאי בית המדרש היכל הקודש

 תשובה

 שנת תשע"ז לפרט קטןאב, -ערב שבת קודש פרשת עקב, י"ט מנחם -רת ה' יתברך בעז

  .גבאי בית המדרש היכל הקודשלכבוד 

 ך האב ערהאלטן דיין בריוו.אי

אינדרויסן אוול איך וואלט דיר געזאגט אז דו זאלסט ארויס שטעלן א שיינעם ט

 ,בית המדרש היכל הקודש ברסלבוואס עס זאל שטיין דערויף: " ,פון בית המדרש

 ".ידי מרן מוהרא"ש ז"ל לד עסייתנ

ווייל אז איינער קומט צו דיר אז ער וויל מנדב זיין א פרוכת נאר בתנאי אז עס 

יי מיינט אז די מתפללים מיינען אז ז דאס ,ןעמא'ס נשטייט נישט אויף דעם מוהרא"ש

דו זאלסט נישט נעמען אז איך קען דיר נישט זאגן  ;דאווענען נישט אין היכל הקודש

ס נעמט זיך אויס מיט גענומען פון איינער ווא אבער איך וואלט נישט ,פון אים וכו'

 קעגן מיין רבי.אנמיר אזאנס 



 
 

ווי לאנג א מענטש איז און  ,דשמיא איעתיצו פירן א שול דארף מען האבן גרויס ס

ווייסט ער נישט וואס גייט אריבער אויף איינעם  ,נישט קיין גבאי אין א בית המדרש

 :)במדבר יא, כח(פסוק  ןאויפ )יז. (סנהדרין חז"ל זאגן .וואס האט צו טון מיט א רבים

ה ְּכָלֵאם ,ַוּיֹאַמר" ן האט געבטן משה רבינו אז ער זאל עפעס אז יהושע בן נו ",ֲאדִֹני מֹׁשֶ

 ָצְרֵכי ֲעֵליֶהן ַהֵּטל ֵליּה ָאַמר? ְּכָלֵאם ַמאי, זאגט די גמרא, טון מיט אלדד ומידד וכו'

וועט זיך זייער  ,ער זאל ארויף לייגן אויף זיי צרכי ציבור ,ֵמֲאֵליֶהן ָּכִלין ְוֵהן ִציּבּור

 ",ִׂשְמָחה ִמּתֹו ֶאָּלא ַעְצבּות ִמּתֹו ׁשֹוָרה ְׁשִכיָנה ְּדֵאין" ):(עיין תוספות שםנביאות ענדיגן 

 וועלן זיי שוין זיין פאר ,יין פארנומען מיט א ציבורז ןאיינמאל זיי וועלדאס הייסט, אז 

 נישט זיין קיין נביא. נישט פרייליך קען מעןאז מען איז און  ,דאגה'ט

ר מזכה געווען אז דער אייבערשטער האט די ,דערפאר בעט איך דיר זייער שטארק

ווינקל פאר די  ןאלסטו זען אז עס זאל זיין א שייז ,שטעלן א היכל הקודשצואויפ

 אוץ וועס איז דא א פלא אויב איינער דארף חיזוק זאל ער וויסן אזאז  ,נטעגאנצע געג

 .מען קען הערן א גוט ווארט וכו'

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד דער ראש הישיבה שליט"א

איך לערן אין א ישיבה אין ארץ ישראל, יעצט אויף די מינוט האב איך נישט קיין 

איך זען דאס אנצוהאלטן, און די צוויי יאר וואס איך לערן דא  סמארטפאון, אבער ווי אזוי קען

פאון'ס. יעדעס מאל ווען עס כאפט מיר א שוואכע מינוט,  8-9האב איך שוין געהאט בערך 

קויף איך איינס אין נאך אפאר טאג ווארף איך עס אוועק. אדער גיי איך צו א קאמפיוטער 

 סטאר וואס האט נישט קיין שום פילטער.



 
 

ת וויל איך זיין גוט און ערליך, און איך ווייס אז א טעלעפאן איז שמוץ, ווייל דאס איז באמ

 וואס איך קוק א גאנצן טאג ווען איך האב עס, איז וואס איז די עצה צו זיין א צדיק?

 משה

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-פרשת עקב, י"ט מנחם ערב שבת -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר הבחור משהלכבוד 

 ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

ן און דורך דעם ביסטו אראפ אז האסט זיך געקויפט א סמארטפאו דו שרייבסט מיר

און דו ביסט נכשל געווארן מיט הארבע עבירות  ,געפאלן טיף טיף אין שאול תחתית

יכן פון דיין איך זאל דיר העלפן ארויס קראז דו שרייבסט מיר און רחמנא לצלן, 

אנשטאט צו זיצן  ,אין שמוציגע פלעצער גייסטשרייבסטו מיר אז דו אויך  ;לאטעב

 ,דיינע עלטערן האבן דיר געשיקט לערנען אין ארץ ישראל וכו'בשעת  ,אין ישיבה

 .סט מיר אן עצהטאון דו בע' ירחם, ן שמוץ הגייסטו קיין וכו' קוק

 קיין חילוק ווי ווייט ערנישט  -וויסן זאלסטו אז יעדער מענטש קען תשובה טון 

זאלסט אוועק ווארפן דיין דו אז איך וואלט דיר געזאגט  ;איז שוין פארקראכן

קוק צו וואס עס ברענגט דיר צו,  ;דו דארפסט עס נישט האבןוואס ן, ואסמארטפ

ליידער ביסטו נישט דער איינציגסטער בחור וואס שרייבט מיר אזא בריוו, איך באקום 

איך זאל זיי העלפן אז וויינען צו מיר  אסון בחורים און מיידליך וובריוו פיעדן טאג 

אינדרויסן מיינען אלע אז מיר זענען : "זיי שרייבן מיר ;כן פון זייער בלאטעיארויס קר

מיר ווילן זיך פשוט אזוי ווייט אז  ,אבער שטילערהייט זענען מיר פארדארבן ,גוט וכו'

 . "נעמען דאס לעבן רחמנא לצלן

אפילו דו  ,יעדן טאג זאלסטו זאגן פרקים משניות ;יך א שיעור אין משניותמאך ז

 ,יעדן טאגמשניות דאך זאלסטו זאגן פרקים  -פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט 



 
 

 ,אזוי ווי דער רבי זאגט (שיחות הר"ן ,ן דיין בלאטעדאס וועט דיר ארויס נעמען פו

ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה ֶׁשֲאִפּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים " :יט)סימן 

ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות 

און ער איז שוין אראפ געפאלן אין שאול מנא לצלן, ער טוט עבירות רח ,פון קדושה

ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן  ,ל־ִּפי־ֵכן ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל־ָּכַאף־עַ תחתיות, "

ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם ֹחק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום  ,ַחס ְוָׁשלֹוםָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם 

 ְוָכ ֶׁשִּיְהֶיה -ָויֹום ָּכ ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה, ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי  ,ִיְהֶיה ֵאי

ן טאג "כך זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדאויב וועט ער  ,"ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד

וכך" וועט ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי 

געהערט ר' נתן האט ווען  ס.טנעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכ אז עס ,גרויס

תורה קען אויך העלפן אזא איינעם וואס  יצ, ם רבי'ןגעפרעגט דעדעם שיחה, האט ער 

הוצאת זרע לבטלה  -איז אראפ געפאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

 !ח פון תורה איז?ס דער כאגט: "דו ווייסט ווי גרוירח"ל? האט דער רבי אים געז

ך אין די עקעלדיגע עא מענטש וואס ליגט נעב לואפיאז תורה איז העכער פון אלעס, 

אויב דער מענטש וועט מנא ליצלן, הוצאת זרע לבטלה רח -עבירה פון פגם הברית 

 . "לערנען יעדן טאג 'כך וכך' וועט ער ווערן אן ערליכער איד

ן ער או ,ז דער אייבערשטער איז ברוגז אויף דירמיין נישט א ,איך בעט דיר זייער

אזוי , איינעם יעדן צוריק נעמט אייבערשטער דער, ווייל וויל דיר נישט צוריק נעמען

", ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ַעד ֶׁשַּמַּגַעת ְּתׁשּוָבה ְגדֹוָלה " :)יומא פו.( זאגןווי חכמינו זכרונם לברכה 

 פארן דהמתו זיך איז ער - תשובה טוט מענטש א ווען אז גרויס אזוי איז תשובה

 ְּבָמקֹום: ")לד: שטייט ער פארן כסא הכבוד. נאך זאגן חז"ל (ברכות ,ייבערשטןא

חשוב א בעל תשובה איז  ",ַלֲעמֹוד ְיכֹוִלים ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים ֵאין עֹוְמִדים ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּבֲעֵלי

 ווי גרויסע צדיקים.מער  ןביים אייבערשט

א אז  ;געגעבן א מתנה וואס הייסט 'התבודדות'דער הייליגער רבי האט אונז 

און זיך אויסרעדן זיין  ,קיינער איז נישט דארט אוא פלאץ וו ויףמענטש זאל גיין א

ווען א מענטש פארציילט אלעס  ;יבערשטן אויף זיין אייגענע שפראךהארץ צום אי



 
 

רשטער דעמאלט נעמט דער אייבע ,דה פאר איםאיז זיך מתוער און  ,פארן אייבערשטן

 צוריק דעם מענטש.

ח און שכל נישט צו דו זאלסט האבן כאז אסאך בעטן דעם אייבערשטן  זאלסט

, עס נעמט פון א מענטש שטערט פשוט דעם לעבןעווייל דאס צ ,ןואנעמען א סמארטפ

 .אפ יראת שמים וואס דער מענטש האטטר סארויס יעדע

און  ,דיין שידוך בקרובזאלסט טרעפן אז דו דער אייבערשטער זאל דיר העלפן 

 .אמן ,א בית נאמן בישראל ,אויפשטעלן א ערליכע שטוב

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

Dear Rabbi Roth, 

 
I listen to your speeches and I find them very inspiring. I wish my husband 
would listen to them too. 

I have been married for three years and it's been really difficult. My 
husband yells at me, threatens me, ignores me, and makes fun of me all 
the time. He is out with friends a lot and when he is home he is busy with 
social media and movies. 

He never understood my needs as a wife. He pays the bills and that's 
where his role as a husband ends. 

He never goes to shul, not shabbos, not weekday and doesn't Daven or 
learn. I tried to have people talk to him, he promised them he will change 
but he never did. I have been davening so much but it seems hopeless. 



 
 

Recently I have been advised by a prominent ruv to leave the marriage 
since he doesn't show any signs of change spiritually or emotionally, and 
that I'm too young to suffer for the rest of my life. Being that you do in 
shalom bayis, do you think there is any hope for my marriage ?  Is there 
any way I can motivate my husband to change ? How can I get him to 
listen to your speeches so he knows how to conduct himself properly? 

I would really appreciate a response since the situation is desperate. 

Thank you so much for taking the time to read my letter. May you 
continue helping more people BS"D. 

 

 [איבערגעטייטשט:

 ,לכבוד די ראש ישיבה

איך הער אויס אייערע שיעורים, און איך באקום זייער אסאך חיזוק און קוראזש דערפון, 

 שיעורים.הלוואי וואלט ווען מיין מאן אויך געהערט אייערע 

איך בין שוין חתונה געהאט דריי יאר, און די מצב ביי אונז איז זייער שווער; מיין מאן שרייט 

אויף מיר, ער ווארפט אן אויף מיר א שרעק, ער מאכט זיך נישט וואוסענדיג פון מיר, ער מאכט 

יז שוין יא חוזק פון מיר ווען ער קען, ער גייט זייער אסאך ארויס מיט חברים, און ווען ער א

 אינדערהיים איז ער פארנומען מיט סאשעל מידיע און מאוויס.

מיין מאן האט קיינמאל נישט פארשטאנען מיינע געברויכן, וואס א פרוי דארף; די 

 איינציגסטע פאל ווען ער שפילט זיין ראלע אלץ מאן, איז ביים באצאלן די בילס.

נישט שבת און נישט אינדערוואכן, און בכלל מיין מאן גייט קיינמאל נישט אין בית המדרש, 

 דאווענט ער נישט, און ער לערנט נישט.



 
 

איך האב שוין פרובירט שיקן מענטשן וואס זאלן רעדן צו אים, און ער האט זיי צוגעזאגט 

אז ער גייט זיך פארבעסערן, אבער ער האט דאס קיינמאל נישט אויסגעפירט. און איך אליינס 

 געבעטן דעם אייבערשטן, אבער די מצב זעט אויס האפענונגסלאז.האב שוין אזוי פיל 

לעצטנס האט מיך א חשוב'ער רב גע'עצה'ט אז איך זאל זיך גט'ן, וויבאלד מיין מאן ווייזט 

נישט ארויס קיין שום אינטערעסע זיך צו פארבעסערן, נישט אין אידישקייט און נישט אין די 

מיר. דער רב זאגט מיר אז איך בין נאך צו יונג צו ליידן פאר וועג ווי אזוי ער פירט זיך אויף צו 

 די המשך פון מיין לעבן.

אזוי ווי די ראש ישיבה טוט אין שלום בית, וויל איך פרעגן צי די ראש ישיבה געבט נאך א 

האפענונג אז מיר זאלן נאך קענען בלייבן צוזאמען? איז בכלל פארהאנען א וועג ווי אזוי איך 

איבערצייגן מיין מאן זיך צו טוישן? ווי אזוי קען איך צוברענגען דערצו אז מיין מאן  זאל קענען

 זאל צוהערן אייערע שיעורים, און הערן ווי אזוי א מאן דארף זיך אויפפירן?

איך וואלט זייער מכיר טוב געווען אויב די ראש ישיבה וואלט מיר געקענט צוריק ענטפערן, 

 מדערטרעגליך.ווייל די מצב איז שוין או

א גרויסן יישר כח פארן נעמען די צייט צו ליינען מיין בריוו, זאלט איר ווייטער קענען ממשיך 

 ].זיין צו העלפן נאך אידן בסייעתא דשמיא

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"א מנחם -רת ה' יתברך בעז

 תחי' ...לכבוד מרת 

 בריוו. דייןאיך האב ערהאלטן 

 ן צער צו הערןוו האב איך געהאט גרויס ווייטאג אווען איך האב געליינט דיין בריו

איך קען נישט נעמען א צד ווען איך האב נאר  ;וואס דו מאכסט מיט פון דיין מאן

איך האלט אז דו דארפסט רעדן צו אים קלארע און געהערט איין זייט פון די מעשה, 



 
 

אר וואס עס באדערט דיר, און אז דו ביסט נישט גרייט צו ווערטער, זאג אים ארויס קל

דו ביסט נאך א יונגע פרוי און עס שטייט נישט אין ערגעץ אז  ;לעבןגאנץ ליידן דיין 

אז  ,אויב איז עס טאקע אזוי .לעבן א לעבעדיגע עגונהגאנץ א פרוי דארף בלייבן איר 

מיט כלומר'ישע חברים, און  ער פארברענגט זיינע נעכט ,דיין מאן קומט נישט אהיים

שעט דיר, און ער מאכט אווען ער קומט שוין יא אהיים טשעפעט ער דיר און ער סטר

זאג אים אז דו  ,צו אים שיין רעד ;ןעארפסט זיין מיט אים זייער אפדחוזק פון דיר, 

אויב ער וועט זיך פירן  ,ביסט גרייט צו טון אלעס אויף דער וועלט צו בלייבן מיט אים

 ערליך און איידל.

 social דו שרייבסט מיר אז ווען ער קומט שוין יא אהיים איז ער פארנומען מיט
media און movies; ארן פון ליידער זענען שוין זייער אסאך שטובער חרוב געוו

ביסל יראת שמים און  סן, דאס נעמט ארויס יעדעאודעם פארשאלטענעם סמארטפ

רמאן וואס דארף האבן זיין נגעאיא  .גוטס וואס עס איז דא אין א מענטשביסל ס עיעד

טאר דאס נישט אריין ברענגען אין א  ן פאר פרנסה איז איין זאך, אבער מעןאטעלעפ

 .א גרויסע סכנה פאר א אידישע שטובאידישע שטוב, ווייל דאס איז 

 ןבעט דעם אייבערשט ;ון זיי ווייטער מתפללשטארק דיר א ,איך בעט דיר זייער

דו קענסט זיך בעסער און אז דו רעדסט בעסער ענגליש  .אויף דיין אייגענע שפראך

ווייל ווען  ,זאלסטו רעדן צום אייבערשטן אויף ענגליש ,ברענגען אויף ענגלישארויס

ן און מע ,שפראך קען מען זיך בעסער ארויס ברענגען עאייגענ ף דימען רעדט אוי

ער זאל רחמנות האבן אויף דיר און אז בעט דעם אייבערשטן  .רעדט מער פון הארץ

ער זאל אז עס זאל אריין גיין אין דיין מאן א רוח טהרה,  ,אויף אלע אידישע קינדער

און ער  ,ער זאל האבן א געפיל צו דיראון  ,ן אז דאס איז נישט גוט פאר איםאיינזע

 לאזן אלע זיינע שלעכטע חברים וכו'.זאל אפ

ט ווי דו קענסט טס מיר אז דו ביסט אסאך מתפלל אבער דו שפירסט נישדו שרייב

איז אלעס מעגליך, דער  ווייל ביים אייבערשטן ,זאג נישט אזוי ;נאך האבן א ישועה



 
 

 ,און ער העלפט דעם מענטש ,אייבערשטער נעמט יעדע ווארט וואס מען בעט אים

 .ועהווארטן אויף די יש נאר אסאך מאל דארף מען אויס

נאר  ,פארלירן טשדו ערשטע זאך זאלסטו זיך ני ,ערפאר בעט איך דיר זייערד

און ער  ,זאלסט גלייבן באמונה שלימה אז דער אייבערשטער געבט אכטונג אויף דיר

טאג, דו זאלסט יעדן טאג זיך אז דו וועסט האבן א שיינע לעבן איין  ,וועט דיר העלפן

האב רחמנות  ר,טאטע זיסע ,בונו של עולםר": בעט אים ,גיסן דיין הארץ צו איםאויס

קוק צו מיין פיין ווי איך ווער דערנידערט און פארשעמט פון מיין מאן,  ,אויף מיר

ער זאל אפלאזן  ,העלף מיר באשעפער אז מיין מאן זאל אוועק ווארפן זיינע מאוויס

ער זאל  ,ער זאל זיך אויף וועקן פון זיין טיפע שלאףאון  ,Social Mediaזיין 

העלף  ,אייבערשטער ;פירן ערליךצו ער זאל אנהייבן זיך , גיין אין שולצו אנהייבן 

איך וויל אויפשטעלן א ערליכע  ,לעבן מיט מיין מאן עזאל האבן א גוטאיך מיר אז 

איך האב דיר  ,בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות" ,ערליכע קינדער ,שטוב

זאלסטו  ,רעדסט בעסער אויף ענגליש ואבער אויב ד ,אין אידישדי תפילה געשריבן 

ווען דו לייגסט דיין  ,סט אן די שבת ליכטדאון בשעת דו צינ ;דאס זאגן אין ענגליש

אים אלעס וואס פאר  רעדןאויסאון ם אייבערשטן זאלסטו וויינען צו ,האנט אויפן פנים

און גיי נישט אוועק פון  ,אראפ ביי די שבת ליכט ךץ דיעז ,דריקט דיר אויף דיין הארץ

ען ווי דער אייבערשטער וועט דיר אויס דיין הארץ, וועסטו ז טסדארט ווילאנג דו רעד

 העלפן.

קיינער זאגט  ;דו דארפסט זיין אפן מיט דיין מאן ,אבער איך זאג דיר נאכאמאל

יב צו ליידן דיין גאנץ לעבן פון א מאן וואס פארשעמט און ונישט אז דו ביסט מח

ווייל עס איז  ,סועמיט אים א שיינע שמ רעד ,דערפאר בעט איך דירדיך, עט סטראש

בפרט ווען עס איז  ,שטוב אויב מען קען עס נאך ראטעווען י צו צעברעכן אנישט כד

 דא קינדער.

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

... 



 
 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

  ,פאר'ן ראש ישיבה שליט"א שלום וברכה

די שאלה וואס  .א גרויסן יישר כח פאר'ן אוועקגעבן צייט צו ענטפערן אונזערע שאלות

שטערט מיך איז, אז ס'איז שוין דרייצן יאר, כולם שוים לטובה, וואס איך ארבעט אויף א פלאץ, 

סאך מער ווי סתם און איך בין זייער איבערגעגעבן צו די בעלי בתים, איך טו צו זיי אסאך א

ארבעטערס, איך שטעל זיי צו גאר א געלונגענע ארבעט, אבער למעשה זע איך אז אין די רגע 

ווען עס קומט צו זייערע אינטערעסן זענען זיי גרייט צו באגראבן די ארבעטערס. פון וואו נעמט 

בה קען מיר מען די מוט און כח צו קענען ווייטער אנגיין מיט די ארבעט? אויב דער ראש ישי

איך זע אז דער ראש ישיבה גייט  .ביטע געבן חיזוק צו קענען ווייטער אנגיין מיט די ארבעט

ווייטער אן מיט זיינע תלמידים, אפילו ווען איך שטעל זיך פאר אז ס'איז אויך בכלל נישט גרינג 

 א גרויסן יישר כח

 יואל

 תשובה

 שנת תשע"ז לפרט קטן אב,-יום א' פרשת ראה, כ"א מנחם -רת ה' יתברך בעז

  האברך יואל נרו יאירלכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זיין אז דו  ןקעעס דו פרעגסט מיר ווי אזוי  ;ץודאס איז אליין דער תיר -דיין קשיא 

דו געבסט זיך איבער פאר דיינע בעלי ביי א פלאץ און סט שוין אסאך יארן טארבע

ן זיי נישט אויף קוק ןאינטערעס עזייער און יעצט זעסטו אז ווען עס קומט צו ,בתים

 .דאס קען זיין מיר ווי אזוי טסדו פרעגאון  ,דיר



 
 

כרונו עווען קיין שיעור וואס מוהרא"ש זעס איז נישט ג ,וואס זאל איך דיר זאגן

איז א שאד עס און  ,אז עס איז נישט דא קיין חברים ,זאל נישט רעדן פון דעם לברכה

די רגע וואס עס וועט  ,והא ראי' ,ווייל יעדער מיינט נאר זיך ,לויפן מענטשן צוך נא

אויס קומען בעסער פאר זיי צו נעמען א צווייטער ארבעטער וועלן זיי דיר אוועק שיקן 

 .אן קיין רחמנות

אך זיי ווייסן נ ;נגעלייט צערייסן זיך פאר זייערע בעלי בתיםאיך ווי עמען זעט נעב

אזוי  ,זיי לייגן אלעס אין דער זייט פאר זייערע בעלי בתים ,נישט וואס דער לעבן איז

שמאטע  הבית טרעפט א צווייטעביז דער בעל  ,יארןלאנגע  זענען זיי זיך מוסר נפש

ון איין טאג נגערמאן פאיזאגט ער אפ דעם און דעמאלט  ,וועם מען קען גוט אויסניצן

די ווייב  ...גארנישטנעבעך ער האט  ;ייבט מיט גארנישטאון ער בל ,אויפן צווייטן

האט  ,היים צו קומען וכו'מאל זי האט אים געבעטן א סווייל יעדע ,האט ער שוין נישט

מיר געבעטן דאס און  "מיין בעל הבית האט :ץופט מיטן תירוער איר אוועק געשט

וועלן רעדן מיט זייער טאטע ווען זיי פלעגן ווייל  ,זיינע קינדער האט ער נישט ;יענץ"

זיין בעל  ,ער דארף לויפן צו זיין ארבעטאז צים וו' האט ער אייביג געהאט גוטע תירוכ

און יעצט ווען דער בעל הבית האט אים ארויס  ,הבית האט אים געבעטן א טובה וכו'

 זעט ער זיך איינער אליין. ,געשטויסן

ט ופש ןטן, אז מען גייט ארבעטדערפאר דארף מען געדענקן ווען מען גייט ארבע

(מלשון אויפן פסוק  (ספרי דברים, פרק טו, פיסקא קנח)חז"ל זאגן אזוי ווי פרנסה  צו ברענגען

 לֹוַמר ַּתְלמּוד ?ּוָבֵטל יֹוֵׁשב ְיִהי ָיכֹול, ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבָכל ּוֵבַרְכִּתי" הכתוב דברים טו, יח):

ן אז דער עדענקאבער מען דארף גע ,מען דארף ארבעטן ",ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבָכל

 איז דער וואס געבט די פרנסה. אייבערשטער

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

האט דער איד  ";מיין פרנסה געבער איז געשטארבן"רבי,  :געוויינטזייער און ער האט 

און פארקויפן די מילך, פון דעם האט קו  דאסער פלעגט מעלקן פארמאגט א קו און 

 ;און טרעפט זיין קו טויט ,צופרי קומט ער אריין אין שטאלאיין ער געהאט פרנסה, 



 
 

דער חפץ חיים האט אים געוואלט בארואיגן, אבער דער איד וויינט און שרייט אז ער 

דער ווייל ער האט מער נישט קיין פרנסה, זאגט אים  ,גייט שוין שטארבן פאר הונגער

"דיין פרנסה געבער איז דער אייבערשטער, און ער וועט  כרונו לברכה:חפץ חיים ז

דיר ווייטער געבן פרנסה, חס ושלום צו טראכטן אז דיין פרנסה איז געקומען פון א 

קו, נאר די וועג ווי אזוי דו האסט געהאט פרנסה איז געווען דורך די קו, און יעצט 

 ."אן אנדערע וועגוועט קומען דיין פרנסה דורך 

דו זאלסט זיך נישט איינרעדן פאר איין  ;די מעשה זאלסטו גוט אריינעמען אין זיך

ן די ארבעט ארבעט, און אויב דו וועסט פארלירמינוט אז דיין פרנסה קומט פון די 

וועסטו אויסגיין פאר הונגער וכו', אדער אנדערע מחשבות וואס קומען אריין אינעם 

וועט זיין?' 'ווי אזוי וועל איך האבן געלט?' נאר א מענטש דארף זיך מענטש: 'וואס 

פארלאזן אויפן אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט זיך שוין זיינע וועגן ווי אזוי 

 ער העלפט דעם מענטש.

ער אז יאר זאגט מיר פאר ,נגערמאן וואס קומט ארויף דאווענען אין ישיבהאיא 

ער ארבעט זאגט  אואבער דער בעל הבית וו ,ויף אומאןקומען אשטארק וויל זייער 

ער פרעגט מיר און  ,ן וועט ער פארלירן זיין דזשאבאמואויב ער פארט אויף אאז אים 

למעשה איז  .קיין אומאןאז ער זאל קומען איך האב אים געזאגט  ;וואס ער זאל טון

וואס  ;עם נסיוןהאט נישט געקענט ביישטיין ד ער -ער נישט געקומען קיין אומאן 

על הבית האט געטראפן א זיין באז ן נאך סוכות זאגט ער מיר כאאפאר וו ?מיינסטו

דער  .און ער איז געבליבן אן א פרנסה ,רמאן וואס טויג אים בעסערענגאיצווייטן 

 ,ועק געגעבן זיין ראש השנהער האט או ווייל ,נגערמאן איז געווען אזוי פארשעמטאי

ן יעצט האט ער וא ,זיין התחזקות פאר דעם בעל הביתאון ישקייט, זיין רבי, זיין איד

 גארנישט.

בעטן אויף א פלאץ נאכדעם ח ממשיך זיין צו ארסט מיר אן עצה צו האבן כטדו בע

רבה קוק אריין אין מדרש  ;כן דיר צו באגראבןועסט אז דיינע בעלי בתים זז וואס דו

ס קומען מיט זיין בעל הבית ווי אזוי יוסף הצדיק האט זיך געקענט אוי )פרשת וישב(



 
 

ן אז דער עזער האט גע", ִאּתֹו' ִּכי ה ֲאדָֹניו ַוַּיְרא" (בראשית לט, ב):עד כדי כך אז  ,רפוטיפ

 ווען הצדיק יוסףאז  (שם פו, ה)חכמינו זכרונם לברכה  זאגן ,אים מיט איז אייבערשטער

האבן  שטענדיגאון  ,אייבערשטן צום רעדן ער פלעגט ,רהא זיין באדינען לעגטפ ער

וואס  ,זאג מיר" :געפרעגטאיינמאל ר האט אים ביז פוטיפ ;לטקאזיך זיינע ליפן געש

אים יוסף הצדיק האט  !"דו מאכסט כישוף? ,שאקעלסטו מיט דיינע ליפן

האב א גרויסע איך נאר  ,ף מאכערואיך איך בין נישט קיין כיש ,נייןגעענטפערט: "

 ."וואס איך בעט אים אז איך זאל נושא חן זיין אין דיינע אויגן ,באשעפער

די יעדעמס אויגן, אפילו אין זעט מען אז מיט תפילה קען מען באקומען חן אין 

 מענטש וכו'. רציגעווואס ער איז געווען זייער א שמ ,רפון פוטיפאויגן 

ן אז דו זאלסט מצליח זיין אין אלע , און דער אייבערשטער זאל העלפשטארק דיר

 דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

I started derech halimud a while ago, and I’m about to finish for the 
FIRST TIME misnayes. Now I have 2 things to discuss with the rosh 
yeshiva. 

first of all I’m not saying that I was the biggest masmid, but I felt like 
I enjoyed learning, understanding the concepts how the the question was 
answerd; and with derech halimud I feel like I’m accomplishing in terms 
of finishing but not in terms of connecting to it and enjoying it. 

2, I really get a lot of chizuk and would want to go to uman to the rebbe 
for rosh hashono, but all my wife knows that it’s a crazy place and radicle 
pepole, and she would never let me go and as much as I tried to talk to her 



 
 

about it nothing doing and I’m sure don’t want to lose my wife in the 
process, if you can give me some advice.Thanks a million for everything 
you have done for me through the shiurim 

Marc 

 

 [איבערגעטייטשט:

א שטיק צייט צוריק האב איך אנגעהויבן צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד, און איך גיי 

 גן די ערשטע מאל אין מיין לעבן ששה סדרי משנה!שוין יעצט ענדי

 איך האב צוויי זאכן וואס איך וויל אויסשמועסן מיט די ראש ישיבה.

איך וועל נישט זאגן אז איך בין געווען דער גרויסער מתמיד, אבער איך פלעג הנאה האבן 

מושגים ווי אזוי  און שפירן א געשמאק צו לערנען, עס איז מיר געווען געשמאק צו פארשטיין די

א קשיא איז פארענטפערט געווארן, אבער יעצט מיטן לערנען אויפן דרך הלימוד קום איך 

טאקע אן אסאך, אבער איך שפיר נישט ווי איך בין מחובר צו וואס איך לערן, און אז איך האב 

 הנאה פון דאס לערנען.

שטארק געוואלט פארן  איך שעפ אסאך חיזוק פון די ראש ישיבה, און איך וואלט זייער

אויף אומאן צו זיין ביים רבי'ן ראש השנה, אבער מיין ווייב איז נישט מסכים; אלעס וואס זי 

ווייסט וועגן ברסלב איז, אז דאס איז א משוגענע פלאץ און ראדיקאלע מענטשן, און זי וויל 

דעם, האט זיך נאך נישט איך זאל פארן. וויפיל איך האב שוין פראבירט צו רעדן צו איר וועגן 

גארנישט גערוקט, און צו פארלירן מיין ווייב וועגן דעם איז זיכער נישט קיין אפציע; וואלט איך 

 געוואלט בעטן די ראש ישיבה א עצה אויף דעם.

איך קען מיך נישט גענוג באדאנקען פאר די ראש ישיבה, פאר אלעס וואס איך האב 

 .]באקומען דורך אייערע שיעורים

 תשובה



 
 

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"א מנחם -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאירהאברך מארק לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ן דו פארשטייסט וואס דו לערנסט וווען דו לערנסט אאז דו שרייבסט מיר 

מוד דו זאגטס אויפן סדר דרך הליווען  כן-שאין-הנען, משפירסטו א געשמאק אין לער

 אלטע דיינע אפלאזן נישט דארפסטדו  ;שפירסטו נאך נישט קיין געשמאק ,ן רבי'ןופ

שיחות הר"ן (דער רבי זאגט  ,לערנען ווייטער דיינע שיעורים צו זע - אדרבה, שיעורים

א אויך האבן א מענשט זאל ", ִּבְקָצת ִעּיּון ,ַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹד ֵאיֶזה ִׁשעּור ַּבּיֹום" :ו)סימן ע

נען אסאך דער עיקר זאלסטו זען צו לער ;ן אביסל יעדן טאגיושיעור צו לערנען בע

 ,נסטו לעראפילו דו פארשטייסט נישט וואס ד -און אסאך דפים גמרא  ,פרקים משניות

און דיין  ,און במשך הימים וועסטו זוכה זיין צו שפירן א טעם אין די הייליגע תורה

 נסט.בן צו פארשטיין אלעס וואס די לערו וועסט אנהיידאון וועט זיך דיר עפענען  קאפ

אן ברסלב ווי א פלאץ פון אז זי קוקט  ,בנוגע וואס דו פרעגסט וועגן דיין ווייב

ריבער דעם ליידער ביסטו נישט דער איינציגסטער וואס גייט א ;וכו' מטורפים

לבע וואס דו ען אריבער דאס זענגעלייט און בחורים גייאיזייער אסאך נאר פראבלעם, 

אבער זייערע עלטערן און  ,זיי ווילן קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה ,גייסט אריבער

 ווייל זיי האבן געהערט לשון הרע אויפן הייליגן רבי'ן. ,ווייב שטעלן זיך אנקעגןזייער 

אויב דו וועסט יעדן טאג בעטן און  ,יך נישט צו קריגן מיט דיין ווייבגעב אכטונג ז

 בערשטן אז דו זאלסט זוכה זיין צו קומען אויף ראש השנה קיין אומאן וועסטודעם איי

וועט  נישט נאר ,זען אז עס וועט געשען א נס און אלעס וועט זיך איבערדרייען לטובה

זי וועט דיר קויפן א  ,נאר זי וועט דיר טרייבן ,לאזן גיין קיין אומאןדיין ווייב דיר 

 ן קיין אומאן.מתנה א טיקעט אז דו זאלסט פאר

סיי און סיי בחורים  -נדער ביי מיינע תלמידים אואיך האב שוין געזען גרויסע וו

ין, זיי פלעגן יעדן טאג זיך ווי זיי האבן אסאך מתפלל געווען אויף דעם ענ ,נגעלייטאי



 
 

אז זיי ווילן גיין קיין אומאן צום רבי'ן צו  ןארץ צום אייבערשטגיסן זייער האויס

 ,זיין צו האבן א תיקון אויף זייערע מעשים וכו'זוכה און  ,רע מעשיםפארעכטן זייע

 זיי האבן זוכה געווען צו קומען.אז און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן 

ל נישט קריגן מיט זאלסט זיך קיינמאדו  ,דו זאלסט זען צו זיין א וואוילער מאן

אזוי ווי  ,זאל האבן שלום ביתמען אז דער רבי האט זייער מקפיד געווען  ;דיין ווייב

טונג געבן אכשטארק מען דארף זייער אז  )שיחות הר"ן, סימן רסד(דער רבי האט געזאגט 

 .דער אייבערשטער וועט דיר העלפןדו וועסט זען אז און  ;צו מכבד זיין די ווייב

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 ,שלום וברכה מיין טייערע ראש ישיבה

איך האב נישט די ווערטער ארויסצוברענגען די דאנק געפילן וואס ס'איז דא פאר'ן ראש 

ישיבה. נאכ'ן שיעור גיי איך צו זאגן ש'כח אזוי ווי יעדער, אבער איך פיל אז דאס איז זייער 

אזוי קען מען ארויסווייזן די הכרת הטוב, דער ראש זייער ווייט פון גענוג, מיין שאלה איז ווי 

ישיבה געבט אונז לעבן, ער געבט פאר אונז שלום בית, ער איז זיך מבזה פאר מיר, ער טוט 

 ?אלעס פאר זיינע תלמידים, ווי אזוי קען איך ארויסווייזן הכרת הטוב

ה. און איך בעט היות איך האב עס נישט וועמען צו פרעגן, פרעג איך עס פונעם ראש ישיב

 .דעם ראש ישיבה אנטשולדיגונג פאר'ן פרעגן אזא שאלה

 א גרויסן יישר כח

 יואל



 
 

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"א מנחם -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאירהאברך יואל לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז א מענטש  ;פלעגט זייער אסאך רעדן פון הכרת הטוב כרונו לברכהמוהרא"ש ז

זאל שטענדיג האבן הכרת הטוב פאר איינעם וואס האט דיר געטון א טובה, בפרט 

נאך א איד זאל אז אבי  ,פאר א רבי וואס האט אלעס אוועק געלייגט אין דער זייט

 י הייליגע תורה.נען דד זאל וויסן אז ער קען אויך לעראינאך א און האבן א גוט לעבן, 

 ",ָרָעה ִמֵּביתֹו ָתמּוׁש א ,ֵמִׁשיב ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה" :)משלי יז, יג(שלמה המלך זאגט 

זאל זיך  ,געטון גוטס איםפאר איינעם וואס האט  סאצאלט צוריק שלעכטבווער עס 

ווייל עס איז נישט דא קיין ערגערע מידה פון  ;פון אים סשלעכטדאס נישט אפטון 

אז דער מענטש  ,ט עסזוויי ,כפוי טובהא א מענטש וואס איז און  ,א כפוי טובהזיין 

דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן קיינמאל  ;האט אין זיך אלע שלעכטע מידות

יינעם אויף א מענטש וואס האט דיר א טובה געטון, אויף ק סנישט צו רעדן שלעכט

וואס האט  םט שלעכטס אויף איינער אז מען רעד, אבעסן נישט רעדן שלעכטטאר מע

זיין  ,געבן זיין לעבןעבפרט א רבי וואס האט זיך אינגאנצן אוועק ג ,דיר געהאלפן

נאר אז דו זאלסט האבן א גוט  -אלעס  ,זיין נאמען וכו' וכו'און  זיינע קינדער ,משפחה

ער האט  ;דו זאלסט וויסן ווי אזוי מען לעבט אין שטוב מיט א ווייב און קינדער ;לעבן

טאר מען נישט רעדן קיין אויף אזא איינעם  –פארלוירן זיין נאמען אלעס נאר פאר דיר 

 .סשלעכט

כרונו פון מוהרא"ש זמופתים איך זאל אים דערציילן אז מיר  בעטווען איינער 

דאס גרעסטע און  ,ביי מיר דער גרעסטער מופתדערצייל איך וואס עס איז  ;וכו' לברכה

בשעת די  ,פציג יארון מיט מענטשן איבער פמענטש זאל שטיין און רעדא אז  ,צדקות

ען געווארן זיינע גרעסטע זענ ,רובם ככולם -אלע מענטשן וואס ער האט געהאלפן 



 
 

אלע האבן  ,סיי אין ברסלב און סיי אין דער וועלט -גים יאלע גרויסע מנה ;מתנגדים

י אלע אויף אים מיט די ערגסטע און גערעדט האבן זי ,גענומען חיזוק פון דעם צדיק

ְומוהרא"ש עֹוֶדּנּו  ,ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמה -ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים , ונות, און פלא על גבי פלאלש

 ...עֵֹמד ִלְפֵני ה'

און וויפיל מען  ,וויפיל מען רעדט אויף איםאז  ,דאס איז די מעלה פון א צדיק

 הייליגע ן, אז ער גייט ווייטער אן מיט זייי בטלער ביי זיך אזואיז  ,שפייט אויף אים

  אויף דער וועלט. ןבעט צו פארשפרייטן דעם אייבערשטאר

נען אויא מענטש דארף זיך צוגעוואז  )ליקוטי מוהר"ן, חלק ב' סימן עב(רבי זאגט דער 

דער ערד ווערט נישט ברוגז אויף מענטשן ווען מען טרעט אויף  ;זיין אזוי ווי דער ערד

דער ערד געבט , 'וכו 'מען ווארפט מיסט אויף אים וכואון  ,מען שפייט אויף אים ,אים

אויך , אזוי ןליכע באדערפעניששטכט און אלע מענוארויס אלע גוטע פר טעריווי

און אפילו  ,ייט אויף איםאפילו מען שפא גוטער און א געבער, זיין  שטדארף א מענ

 .זאל ער ווייטער זיין גוט צו יעדן איינעם ,מען רעדט אויף אים

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד דער חשובער ראש ישיבה,

מאן האבן אנגעהויבן צו צום ערשט וויל איך דאנקען דעם אייבערשטן אז איך מיט מיין 

 הערן די שיעורים פונעם ראש ישיבה, און דאס האט ממש געטוישט אונזער לעבן צום גוטן.

עס קומט יעצט ראש השנה, און איך ווייס נישט וואס צו טון. מיין מאן וויל פארן אויף 

בלייבן  אומאן, אבער איך דארף האבן וכו' צוויי וואכן נאך ראש השנה, און איך האב מורא צו



 
 

אליין ראש השנה. איך וויל וויסן אויב דאס וואס דער רבי האט געזאגט אז מען זאל קומען צו 

 אים אויף ראש השנה אפילו מיט מסירת נפש, איז אין דעם אויך אריינגערעכנט אזא מצב?

פון די אנדערע זייט וויל איך יא אז מיין מאן זאל פארן אויף אומאן און אויס'פועל'ן פאר 

ז א גוט געבענטשט יאר, און איך ווייס אז ס'קומט זיך אים צו פארן, ער איז דער בעסטער אונ

 מאן א גאנץ יאר, ער פירט זיך אויף א גאנץ יאר אזוי גוט צו מיר.

 איך ווייס אליין נישט וואס צו טון, און איך האף אז דער ראש ישיבה וועט מיר געבן אן עצה.

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-פרשת ראה, כ"ג מנחם יום ג' -רת ה' יתברך בעז

 תחי' ...כבוד מרת ל

 בריוו. דייןאיך האב ערהאלטן 

יאר  אסדיין מאן אז ער זאל נישט קומען דאיך האב היינט געשריבן א בריוו פאר 

 דארפסט האבן גלייך נאך ראש השנה וכו'. ף ראש השנה קיין אומאן היות דואוי

און אלעס זאל אריבער גיין גרינגערהייט אז דער אייבערשטער זאל דיר העלפן 

דער עיקר זאלסטו זיין רואיג און שטארק ביי דיר אז דער  ;נטערהייטוגעז

ווען א מענטש  .און ער וועט דיר העלפן מיט אלסדינג ,אייבערשטער איז מיט דיר

נאר  ות,אגט נישט קיין דאגווייל מען טר ,לעבט מיט אמונה קען מען מער דערהייבן

ווען מענטשן וואלטן ווען געלעבט  ;אייבערשטן אויפןמען לייגט אראפ אלע דאגות 

ווייל  ,ןן ווייניגער פראבלעמען מיט נערוווואלט געווע ,געאטעמט אמונה ,מיט אמונה

 קומט מחמת חסרון אמונה. -אלע מחלות וואס מענטשן ליידן גייסטיש 

מאן און ווייב זענען  א ,עהאט א פארקערטע מעשהנטאג האב איך גודעם ז

זענען זיי אויך געקומען צו מיר זיך  ,ן קעמפיכן זייערע קינדער דא אוזאגעקומען ב

איך נישט קיין  םדאס יאר קו" :נגערמאןאיאזוי רעדנדיג זאגט מיר דער  ;ןעבאדאנק

, און "ווייל מיין ווייב דארף האבן וכו' גלייך נאך ראש השנה ,אומאן אויף ראש השנה



 
 

איך דארף  ,דו פארסט יא צום הייליגן רבי'ן ,ניין" :פט זיך אן הויךוזיין ווייב ר

ז מיין גאנץ יאר ווארט איך שוין א א" :זי זאגט ן,זי הייבט אן וויינעאון  !"ישועות

 :פרעגטמאן געער ד , האט איר"היים ברענגען ישועותמאן זאל פארן צום רבי'ן א

מיט וועם וועסטו  ,ל יום טובאוואס וועסטו טון אויב דו דארפסט אריין גיין אין שפיט"

איך וויל נישט אז דו זאלסט  ,שוין אן עצה געבן ךאיך וועל מי" :האט זי געזאגט ?"גיין

 ."פארפאסן א ראש השנה ביים הייליגן רבי'ן

 .גרינגערהייט ז אלעס זאל דיר אנקומעןר העלפן אדער אייבערשטער זאל די

 בה וחתימה טובה.יזאלסט האבן א כת

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ג מנחםיום ג' פרשת ראה -רת ה' יתברך בעזבס  

In very very short, I need help 

All my life I had cystic fibrosis / genetic, Damage to the lungs and 
pancreas, Got married - long separate story. Had a baby girl b"h and she 
is my only one. And she took up most of my heart. She was my life. The 
reason I wanted to live! 

I had a double lung transplant at the age of 37. A kidney transplant at 
43 and my husband left and took my only child 8 months after my lung 
transplant. Not just from me but from my parents who took care of her in 
every way. And from my family who were always there for her. 
Everything was doing so good, He brainwashed and manipulated her. She 
was 17 years old, But he had / has a tremendous.כח הדיבור / 



 
 

I didn't see her for over a year, but after trying everything, I bh started 
seeing her. 

I was Bh zoicha to marry her off (with my parents help) and then again 
she stopped talking to me and my family. She bh just had her second baby 
and I / my family were not called about anything. I didn't / don't see my 
einiklach and it's hurting me tremendously. I read books on Emunah and 
listen to lectures etc. and it helps me let go and go on. But when things 
come up, like a new einikel, my son in law is in someways worse than my 
ex. Yes, they just want to bother my life so I shouldn't have menicha. I 
have so much to do in regard to staying healthy and it's not easy. I really 
can't handle this nisoyoin. It's bigger then my health issue Bec I accepted 
it for what it is. And if I'm feeling good bh then I don't look back at all my 
surgeries and hardships because those are over. But taking away a child 
from a parent is a forever heartache. It's rishis.  

I know I'm supposed to accept it as a challenge from ה”הקב , But a 
mothers heart is a mothers heart and I fought to live to see nachas. My 
sister u”h was also zoicheh to have a child but she was nifter at 31. So 
honestly I think she's in a much better place. I want to be able to do what 
Hashem wants from me but lately I feel like it's just not worth living. I 
know I have a lot to be thankful for and I know there are people that have 
it a lot worse. But how do I go on if all that I was living for is gone??? 

 

 [איבערגעטייטש:

 איך דארף הילף! –ארויסצוברענגען מיין מצב אין קורצן 

פון ווען איך בין געבוירן לייד איך אויף עטליכע שווערע גענעטישע מחלות, איך האב חתונה 

 עקסטערע פארצווייגטע פרשה...דא איז אן  –געהאט 



 
 

איך בין ברוך השם געבענטש געווארן מיט איין קינד, מיין איינציגע טאכטער, וואס איך 

האב מיך איבערגעגעבן פאר איר מיט מיין גאנצע הארץ, און זי האט געמאכט איך זאל וועלן 

 לעבן.

טרענספלענט, און א  ביי די זיבן און דרייסיג יאר האט מען מיר געמאכט א טאפלטע לונגען

 קידני טרענספלענט ביי די צוויי און פערציג יאר.

אכט חדשים נאך מיין לונג טרענספלענט האט מיך מיין מאן איבערגעלאזט, און ער האט 

מיטגענומען מיט זיך מיין איינציגע טאכטער, און נישט נאר ער האט איר אוועקגענומען פון מיר, 

ינע עלטערן וואס האבן זיך געפארעט מיט איר און איר אבער נאך מער פון דעם, פון מי

פארזארגט מיט אלע אירע געברויכן, און אזוי אויך פון מיין פאמיליע וואס זענען אלעמאל 

געשטאנען גרייט איר צו העלפן מיט וואס זי האט נאר געדארפט. און אלעס איז געווען אזוי 

 רואיג און פיין.

הדיבור און ער האט באוויזן איבער צו רעדן מיין טאכטער מיין מאן האט א מורא'דיגן כח 

און איר פארכאפן אז זי זאל אפהאקן מיט מיר, אפילו שוין זייענדיג אן ערוואקסענעם מיידל פון 

זיבעצן יאר, און איך האב איר נישט געזען פאר א יאר צייט, אבער ברוך השם נאכן פרובירן 

 הויבן איר צו קענען זען.אלע מעגליכקייטן, האב איך צוריק אנגע

מיט מיינע עלטערנס הילף האב איך זוכה געווען צו חתונה מאכן מיין טאכטער ברוך השם, 

און נאך איר חתונה האט זי ווייטער מער נישט געוואלט רעדן צו מיר, און צו מיין משפחה; זי 

נישט מודיע האט ברוך השם נישט לאנג צוריק געהאט איר צווייטע קינד, און זי האט דאס 

געווען פאר מיר און פאר מיין משפחה, איך האב נאכנישט געזען און איך האב בכלל נישט קיין 

 צוטריט צו זען מיינע אייניקלעך, און דאס טוט מיר זייער וויי.

איך ליין ספרים אויף אמונה און אזוי אויך הער איך שיעורים פון אמונה, און דאס העלפט 

ן, אבער ווען עס קומען אונטער געוויסע זאכן, ווי למשל אז עס ווערט מיר אנצוגיין מיטן לעב

מיר געבוירן א פרישער אייניקל, פירט זיך מיין איידעם אויף צו מיר נאך ערגער ווי מיין גע'גט'ער 



 
 

מאן, עס זעט מיר אויס אז זיי האבן איין ציל, צו טשעפען מיין לעבן איך זאל נישט האבן קיין 

 מנוחה.

זייער אסאך טון זיך צו האלטן געזונט, און ס'קומט מיר נישט אן גרינג, אבער  איך דארף

דעם נסיון איז מיר אוממעגליך דורכצוטראגן, און דאס איז מיר נאך שווערער ווי מיינע 

געזונטהייט פראבלעמען, ווייל מיינע געזונטהייט קאמפליקאציעס נעם איך אן אזוי ווי עס איז, 

גוט ברוך השם, קוק איך נישט צוריק אויף מיינע פילע אפעראציעס און  און אז איך שפיר מיך

שוועריקייטן, ווייל וואס איז געווען איז געווען, אבער אוועקנעמען א קינד פון א מאמע איז אן 

 אייביגער און שטענדיגער ווייטאג, און איז א רשעות.

בערשטן, אבער א מאמעס איך ווייס אז איך דארף דאס אננעמען ווי א נסיון פונעם איי

הארץ איז א מאמעס הארץ, און איך האב זיך אזוי פיל געשלאגן און געמוטשעט צו בלייבן לעבן, 

 ווייל איך האב געוואלט זען נחת.

מיין שוועסטער עליה השלום האט אויך זוכה געווען צו האבן א קינד, אבער זי איז נפטר 

ערנסט גערעדט מיין איך אז זי געפונט זיך אין פיל א  געווארן ביי די איין און דרייסיג יאר; און

 בעסערע פלאץ ווי איך.

איך וויל טון וואס דער אייבערשטער וויל איך זאל טון, אבער לעצטנס שפיר איך אז עס 

מיר נישט ווערט צו לעבן; הגם איך ווייס אז איך האב אסאך אויף וואס צו דאנקען דעם 

ס זענען דא מענטשן וואס מאכן מיט אסאך ערגער, אבער ווי אייבערשטן, און איך ווייס אז ע

אזוי קען איך אנגיין אין דער צייט וואס אלעס פאר וואס איך האב געוואלט לעבן איז נישטא 

 ]מער?!

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ג' פרשת ראה, כ"ג מנחם -רת ה' יתברך בעז

 .תחי' ...האשה לכבוד 



 
 

 בריוו. איך האב ערהאלטן דיין

איך האב געליינט דיין בריוו און איך האב זייער שטארק  ,וואס זאל איך דיר זאגן

איך בין אז ז דיר זאגן וואס דו גייסט אריבער, אבער איך מגעוויינט פון דיין צער ו

וויפיל דו ביסט  ;פון דיין שטארקייט זיךאיך קען נישט קומען צו און זייער נתפעל 

 ,דאך ביסטו שטארק מיט אמונה ,דו גייסט נאך אלץ אריבעראריבער און וואס שוין 

 און נאר אזוי דערהאלסטו זיך. ,אז דיין גאנצע לעבן איז אמונה טסדו שרייבאזוי ווי 

בנוגע וואס דו שרייבסט מיר אז דיין טאכטער מיט דיין איידעם רעדן נישט מיט 

עס איז  ,וואס זאל איך דיר זאגן ;ך וכו'עאון דו קענסט נישט זען דיינע אייניקל ,דיר

 ,מיט אזא אכזריות וכו' פירן זיך אויף צו זייערע עלטערן קינדעראז ערן אן עקל צו ה

זיי ווייסן נישט מעריך צו זיין וואס עלטערן  ,קינדער ווייסן נישט וואס עלטערן זענען

אויפציען איין מאמע קען " :שפריך ווארטבאקאנט דעם עס איז אזוי ווי  ,זענען וכו'

 .ע"מאמ האלטן אייןסאון צען קינדער קענען נישט אוי ,צען קינדער

ָיֶמי,  ִאֶּמ, ְלַמַען ַיֲאִרכּון ְוֶאת ָאִבי, ַּכֵּבד ֶאת" :)שמות כ, יא( די הייליגע תורה זאגט

א שאד אז מען לערנט נישט אין אלע היימישע  ;ה' ֱאֶהי נֵֹתן ָל" ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר

 וואס דאס איז ,ד אב ואםווה פון כיבס די מצ'ד תורה'ס און אין מיידל סקולותלמ

 .(ירושלמי פאה א, א) שבחמורות רהחמו

אזוי  ,והזיך מוסר נפש געווען אויף די מצ מען זעט ווי די הייליגע חכמים האבן

ען ווי ווען ער פלעגט ז ,אז ר' טרפון ), שםירושלמי(פארציילן ווי חכמינו זכרונם לברכה 

פלעגט ער זיך אראפ לייגן אויף דער  ,זיין מאמע גייט שבת שפאצירן אין איר חצר

און אזוי איז ער  ",טרעט אויף מיר ,"מאמע :זאגןאיר און  ,און לייגן זיינע הענט ,ערד

ל איז ר' טרפון געווארן געגאנגען מיט איר ביז זי איז אנגעקומען צו איר בעט. איינמא

זיי זאלן מתפלל זיין אז טן די חכמים עמאמע געב האט זייןלא עלינו,  טנונישט געז

האבן זיי איר געפרעגט וואס  ,ווייל ער איז איר מכבד מער וויפיל מען דארף ,פאר אים

זאל קענען גיין ז זי נטער זיינע הענט אויילט אז ער לייגט אפארצזיי האט זי  ,טוטער 

נט מאל טויזענט אזוי ווי עאפילו ער זאל דיר טון טויז" :האבן די חכמים געזאגט ,וכו'



 
 

ווי עס דארף צו אזוי האט ער נאך נישט מקיים געווען די מצווה  ,ער טוט דיר יעצט

כבד זיינע עלטערן מ איז ער אז זאגן נישט קען ערקיינ אז דעם פון מען זעט ."זיין

 וויפיל מען דארף.

, ם הארצןנישט נעמען צו זיךדו זאלסט אז דערפאר בעט איך דיר זייער שטארק 

ג פון דעם איז שרעקליך שטארק, דאך די ווייטאאון ז עס איז זייער שווער, איך ווייס א

דארפסטו אנהייבן צו לעבן א לעבן פאר דיר, אפילו דו ביסט איינער אליין אויף דער 

טאכטער מיט אירע  האסט נאר דיין איינציגסטע ודו האסט נישט קיינעם, דאון וועלט 

סטו שט רעדן מיט דיר, דאך דארפאון עס טוט דיר זייער וויי אז זי וויל ני ,קינדער

זי זאל דיר באצאלן אז ווארט נישט  ;אלע דיינע כוחות צו לעבן פאר דירבירן מיט ופר

 -פאר אלעס וואס דו האסט זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, ווייל אזוי גייט דאס לעבן 

כאפן נישט וואס  און קינדער ,עלטערן זענען זיך מוסר נפש פאר זייערע קינדער

אליין וועלן דאס נישט אליין אריבער גיין פון זייערע  ווי לאנג זיי ,עלטערן זענען

 קינדער.

ווי אזוי מען פירט זיך אויף צו " :פלעגט שטענדיג זאגן כרונו לברכהמוהרא"ש ז

מוהרא"ש און , "י קינדער זיך אויף פירן צוריק צו ענקאזוי וועלן ד ,די טאטע מאמע

טאג צו די בחורים פון די איך זאל רעדן יעדן אז האט מיר געבעטן כרונו לברכה ז

זיך ענק וועלן "ווי אזוי  :און איך זאל זיי זאגן בזה הלשון ,מצוה פון כיבוד אב ואם

 ."קינדער פירן מיט ענקזיך ענקערע אזוי וועלן  ,עלטערןענקערע אויפירן צו 

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 שלום וברכה,



 
 

איך בין א ברסלבער בחור פון ארץ ישראל, און איך לערן אין א ברסלבער ישיבה, מיר 

הערן אויס אסאך פון אייערע שיעורים, און די פשיטות און תמימות אין דברי רביז"ל איז אונז 

ות און גרויסע זייער מחזק און מעורר צו זיך מחדש זיין אין רבינ'ס זאך כפשוטו, אן חכמ

 "עבודות".

וואס אלע הערן אויס אין  -עס שטערט אונז זייער שטארק די נקודה וואס אין די שיעורים 

רעדט איר אריין אנטקעגן אנדערע ברסלבער חסידים אזוי בפרהסיה, עס איז  -די גאנצע וועלט 

 נישט כבוד פאר דער רבי!

זיך אנדערש ווי מוהרא"ש האט אויך אויב עס איז דא ברלסבער חסידים וואס פירן 

 פארשטאנען, האבן זיי אויך א שטארקער רצון צו מקיים זיין דער רבינ'ס עצות.

דער רבי האט געזאגט "רק תחזיקו עצמכם ביחד אז תהיו אנשים כשרים", פארוואס דארף 

 מען רעדן קעגן אנדערע ברסלבער חסידים, און נאך בפרהסיה?

 שלומי

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ד' פרשת ראה, כ"ד מנחם -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירהבחור שלמה נלכבוד 

 האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

 ,דאס וואס דו פרעגסט מיר פארוואס איך מאך אוועק אנדערע ברסלב'ער וכו'

פאר דעם לעצטן ראש השנה,  סימן ריח) ,(חיי מוהר"ן געזאגט דאךדער רבי האט  ,היתכן

ט זוועם לא ףאוי" :און געפרעגט דעם רבי'ן ,ווען אנשי שלומינו האבן געקרעכצט

ַרק ַאֶּתם ַּתֲחִזיקּו ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד, : "פערטטנע, האט דער רבי גע"אונז דער רבי איבער

אויב ", ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ַצִּדיִקים ְוטֹוִבים ִּתְהיּו ,א ְּכֵׁשִרים ִּבְלַבדְו. ָאז ִּתְהיּו ַאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים

און נישט נאר ערליכע  ,וועט איר זיין ערליכע אידן ,איר וועט זיך האלטן צוזאמען



 
 

און אויף דעם פרעגסטו מיר פארוואס איך מאך אוועק  .נאר גרויסע צדיקים וכו' ,אידן

ע 'פאר מיר זייער א חשוב ז דיר זאגן אז דאס איזואיך מ ;אידן רע'אנדערע ברסלב

פארוואס איך מאך אוועק  - גן מיר דאסווייל זייער אסאך פרע ,סןועשמשאלה אויסצו

 ער חסידים.'אנדערע ברסלב

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן 

ן דעם עוויפיל איך זאל נאר דאנקכר צדיק לברכה, און רבי'ן דורך מוהרא"ש ז

ן דעם אייבערשטן אויף דעם, עג לויב ווערטער צו דאנקואיז נישט דא גענ ,אייבערשטן

א ריינער  ,ווייל ווען מען איז זוכה מקורב ווערן צום רבי'ן באקומט מען א נייעם שכל

מען  -מען לעבט מיט תכלית  ,מען לעבט מיטן אייבערשטן ;חמ ןא לויטעראון  ,קאפ

גוסס מען וועט זיין א  ,עלן מיר דארפן אוועק גיין פון דער וועלטווייסט אז איין טאג וו

נאר דאס ביסל תורה  ,און דעמאלט וועט גארנישט איבער בלייבן פון אונז ,נפטראון א 

 ותפילה וואס מיר האבן זוכה געווען אריין צו כאפן יעדן טאג.

וואך ביים  ען אין אונז יעדעפלעגט דאס אריין פרעגל כרונו לברכהמוהרא"ש ז

אז א מענטש זאל וויסן אז ער  ;און דאס שטייט אין אלע זיינע הייליגע ספרים ,שיעור

ווי מער מען רעדט  און ן!אייבערשט םנאר דע -עלט וו דער אויף קיינעם נישט האט

ן מיר מיט און דאס וועל ,ווערט מען מער און מער נענטער צו אים ןצום אייבערשט

תנא דבי אליהו רבה, פרק (זאגן כמינו זכרונם לברכה אזוי ווי ח ;נעמען אויף יענע וועלט

 ."עֹוָלמֹו ְלֵבית ֶׁשַּיִּגיעַ  ַעד אֹותֹו ַהְמַלִּוים ֵהם, ּוְתִפּלֹות ִׂשיחֹות ַהַּמְרֶּבה ֶׁשָּכל ְלִפי" :)טו

א עלינו, ווען ער האט געכאפט זיין הארץ אטאקע לאז  ,מוהרא"ש האט דערציילט

און ער האט געשפירט ווי ער  ,שפעט ביינאכט ,צימערנטן אין זיין ואיז ער געזיצן א

ער האט  ;קען נישט אטעמען (אזוי ווי מען שפירט ווען מען כאפט אן הארץ אטאקע)

 –אבער איין זאך האב איך געהאט " ,פןווועם צו ראון סט וואס צו טון אונישט געוו

ף גיין אין איך זאל נאך קענען ארויאז איך האב געבעטן דעם אייבערשטן  !תפילה

געשפארט אליין, נאון נישט בלייבן דא איי ,ען ווי איך ווער נפטראז מען זאל ז ,שטוב



 
 

אז נאר דאס  ,פשט אין דעם חז"ל -האט מוהרא"ש געזאגט  -דעמאלט האב איך געזען 

 ."מיט לבית עולמו שטנעמט א מענ

(שיחות דער רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד  ;אזוי אויך איז מיט תורה

אז  - רנען און צו מצליח זיין אין תורהא גרינגע געשמאקע וועג צו לע ,סימן עו), הר"ן

און נישט בלייבן שטיין אויף איין פלאץ ווען מען זעט אז מען  ,מען זאל לערנען שנעל

 דער מענטששך הזמן ווען און במ ,פארשטייט נישט, נאר מען זאל ווייטער לערנען

 ;ט מען עס זוכה זיין צו קענען גוטוועט עס איבערגיין נאכאמאל און נאכאמאל ווע

ער און  ,ער ווארפט אוועק זיין שכל ,נט זיך צו אזוי צו לערנעןאויווען א מענטש געוו

 איז ער זוכה ביז א קורצע צייט צו ענדיגן כל התורה כולה. ,פאלגט דעם רבי'ן

 רנט א נייעעפעבין מקורב געווארן אין היכל הקודש האט זיך מיר געווען איך 

איך פלעג גיין יעדע וואך  ,ן צו לעבן מיטן אייבערשטןעאיך האב אנגעפאנג ,וועלט

מוהרא"ש פלעגט אנהייבן מיט די וואכעדיגע סדרה און אריין  ,צום שיעור ליל שישי

ן יאון אריין געברענגט א ,ס הקדמות'נלאכטן די פרשת השבוע מיט דעם רביגעפ

אז אלע האבן מיר זיך געשפירט ווי מיר זענען נישט דא  ,תוקואל ויאלעמען אזא גיל

אפילו מען איז געקומען צעבראכן  ;עדער האט פארגעסן פון זיינע צרותי ,בזה העולם

אבער נאכן שיעור זענען מיר אלע געווען פרייליך  ס,כטעיעדער מיט זיינע איבערגיי -

 שטארקע אמונה. מיט א

מען האט אנגעפאנגן צו רעדן צו מיר אנקעגן מוהרא"ש פון אלע  -ויבוא השטן 

 ,צלינג האב איך באקומען משפחהוצלינג האב איך באקומען חברים, פלופל ,זייטן

יעדער איינער האט געהאט עפעס וואס צו זאגן פארוואס איך זאל אוועק גיין פון 

האט מען גערעדט צו מיר אויף מוהרא"ש  עיקר , און דערכרונו לברכהמוהרא"ש ז

אז דאס איז נישט ברסלב וכו' אז זיי אליין זאגן אויף אים  ,בשם די "זקנים" פון ברסלב

פון איין זייט האב איך ווייל  ,ללבולט און מבמוטעאיך בין געווארן אינגאנצן צ ;וכו'

ווייל איך קוק אויף  ,'סעס קען נישט זיין אמת די אלע לשון הרעאז סט ביי מיר אוגעוו

און  ,יאר וואס איך דריי זיך אין היכל הקודש ר און איך זע אז עס איז אריבער אמי



 
 

שלום בית, שמחת  ,לערנען, דאווענען - יך נאר געטוישט ביי מיר צום גוטןאלעס האט ז

געווארן אז  ויראיך בין געווא ,בעיקר שפירן א נאנטקייט צום אייבערשטןת, און המצו

, רשטןאון אין דער זעלבע צייט זיין דבוק צום אייבע ,מען קען זיין דא אויף דער וועלט

' ֶאְחֶטא' פון זקנים פון מימרות נאך מיר מען זאגט יטיז אנדערע דער פוןאבער 

 זאל איך אז האר א געפעלט האט עסאז  כך כדי עד ,הקודש היכל אנקעקן ער'ברסלב

 .פארלירן אלעס

און  ,אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב זיך געמאכט א חשבוןדער 

 ְוָהִעָּקר" :)ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן סז(דער רבי זאגט דאך  ;געקוקט אויף מיר אליין

וואס גייט מיר אן וואס דער נאר 'א מענטש דארף קוקן אויף זיך,  ",ַעְצמֹו ַעל ְלִהְסַּתֵּכל

געטראפן א רבי וואס אויב איך האב  ;דער טיפש האט געזאגטאון וואס  ,האט געזאגט

זאלן אלע שרייען אז מען האט  ,זאלן אלע רעדן אויף אים ,און מחזקה איז מיך מחי

 ן'.ועל דעם רבי'ן נישט אפלאזאיך ו ,נישט געהאלטן וכו'

אז רובם ככולם זענען מקורב  ,ןוועסטו זע ,אז דו וועסט גוט בודק זיין אין ברסלב

און אלע האבן  אדער דורך זיינע ספרים, כרונו לברכהיקא דורך מוהרא"ש זיגעווארן ד

מחרחרי ריב וואס דרייען זיך אין וליב די בעלי מחלוקות ואים איבערגעלאזט צ

 .פן זיך ברסלב'ערואון זיי פאר ,ברסלב

 ,ך אוועק ברסלב וכו'אז איך מא ,תדו שרייבסט מיר אז איך מאך מחלוקפאר 

הרא"ש און אלע תלמידי היכל זאלסטו וויסן אז שוין פערציג יאר איז מען מבזה מו

אז היכל הקודש איז נישט  ,און מען שרייט נאך אלץ ,מען האט געשריגן ;הקודש

 .ו'דאס איז אייגענע זאכן וכנאר ברסלב 

ישיבה אין מאנסי  פענט פאר יאר אעעס האט זיך גע ;איך געב דיר א קליינע דוגמא

און  ערגיהלואי זאלן זיין צענדל ,רייגדיל תורה ויאד ,א ברסלב'ער ישיבה, זייער פיין -

 ;און וואס זייער ניגון איז ,הונדערטער ישיבות על שם רבינו, אבער הער וואס זיי זאגן

ריקא", איינער "היסטאריע!! דער ערשטער ברסלב'ער ישיבה אין אמע :זיי שרייבן

 ,"חסדי השםאיז: און יעדע צווייטע ווארט  ,ר פון די ישיבהומיר א בראשברענגט 



 
 

 "ער ישיבה אין אמעריקא!'די ערשטע ברסלב" "דער רבי קומט אן קיין אמעריקא!

און נאך פאר זיין טאטע איז  ,נאך איידער דער ראש ישיבה איז געבוירןאז דו ווייסט 

וסר נפש געווען צו פארשפרייטן שוין מכרונו לברכה געבוירן האט זיך מוהרא"ש ז

פציג יאר האט ופ !נאר אין דער גאנצער וועלט ,נישט נאר אין אמעריקא ,דעם רבי'ן

בתא היכל הקודש ברסלב", יישיבה ומת"מוהרא"ש געהאט א ישיבה אין בארא פארק, 

 רע'פענט די ערשטע ברסלבעיעצט האט זיך געאז וואס איז די חוצפה צו שרייבן 

 ?!ישיבה

תשס"ט שנת  –מסבורג פאר ניין יאר צוריק אפענט א ישיבה אין וויליעהאב געאיך 

ון וואס איך א ,פרעג נישט וואס איך בין אריבער ";ישיבה תפארת התורה ברסלב" –

מען האט מיר מבזה געווען, מען האט געמאכט הפגנות אויף  ;גיי נאך יעצט אריבער

עגן קומען פרויען פרי פלונאר יעדע צ ,עגן מירקנישט נאר אנאון מיר, טאג נאך טאג, 

 געווארפן ארויס האט מען ;קינדער און ווייב מיין זיין מבזהאוולען מיט גרויסע ט

 מיר האט מען, תורה דין צו פןגערו מיר האט מען, מוסדות די פון קינדער מיינע

 סתם מיט פאשקעווילן פון ווייס גאסן די עוועןג איז וחמישי שני יעדע ,ט'רגע'מס

מוחל די וואס האבן אויף איך בין קיינמאל נישט  ,וצאת שם רע אויף מיר (וואס אגבה

 ,מען האט ארויס געגעבן קונטרסים אנקעגן מיר וכו' וכו' ,)מיר מוצא שם רע געווען

ך שהחיינו ובר" :ישע מנהג פון ברסלב שרייבט'וואס איז יעצט געשען אז דער כלומר

פאר דו  "?!ערשטע ישיבה אין אמעריקא נען דאסאז מען איז זוכה צו עפע ,וקימנו

וואס  ,זאלסט וויסן אביסל און שפירן אביסל ,מיר אז איך פארשעם ברסלב טסשרייב

 .יארןכרונו לברכה במשך אלע מען האט געטון מיט מוהרא"ש ז

אלע יארן האט מען געשריגן און פארשעמט ווער עס  ;איך געב דיר נאך א דוגמא

מען האט געזאגט אז ווער עס דאווענט ביי  ,מוהרא"ש אין אומאן געדאווענט בייהאט 

עס איז א שאד געווען צו און מוהרא"ש האט נישט יוצא געווען דעם קיבוץ הקדוש, 

זקן דער  ווייל אזוי האט ,קומען קיין אומאן, ווייל מען דארף דאווענען נאר אין קלויז

איך בין געקומען דאס ערשטע מאל ווען איך געדענק  .נאכגעזאגט פון דעם טיפש וכו'

האסטו  אווו" :איינער ךפרעגט מי ,אין יאר תשס"ו לפ"ק ,קיין אומאן אויף ראש השנה



 
 

 ביי" :אים איך זאג -מען האט געהאלטן די ערשטע נאכט נאך מעריב  "געדאווענט?

 וואלט הלואי ";קיבוץ די געווען יוצא נישט האסט"דו  :מיר ער זאגט, "ש"מוהרא

מאכן פון די עכטע  חוזק און אנגרייטן מיר זאל וואס ישיבה ראש א געהאט ווען איך

נישט  ךאז איך זאל מיכדי  ',עוד יאני ואפסמיטן 'פארנומען  וואס זיי זענען רע'ברסלב

יוצא געווען  טאיך האב ניש !אזוי?" :אים צוריק זאגן נאר ,וויסענדיג מאכן פון אים

למעשה האב איך נישט געהאט  !"ץודו האסט נישט יוצא געווען דעם קיב ,ץודעם קיב

 ,סטאואיך האב נאך גארנישט געוו ,אנגרייטן אויף דעם ךבה וואס זאל מייא ראש יש

אווענען אין קלויז ביי דעם און געגאגנען ד ,בין איך אוועק געגאנגען פון היכל הקודש

"איין מינוט, וואס האב איך  :צו מיר יאר טראכט איך ערשט שפעטער אינמיטן .קיבוץ

לערנען דעם געטון, ווער האט מיר געברענגט צום רבי'ן? ווער האט מיר געמאכט 

דעם  ?!"ן נאך שיחות פון זקנים וכו'גייכספרים? פארוואס זאל איך נא ס'נרבי

 יאר האט מיר שוין קיינער נישט געקענט פארדרייען דעם קאפ. ןקומענדיג

 ;נדערע מניניםואלע מאכן זיך באז ,ינט געשען מיט אלע שרייערסקוק וואס איז הי

ץ? וצלינג דארף מען שוין נישט דאווענען אין קלויז מיטן קיבופל ?וואס איז געשען

אז דאס  ןנדער, פון דעם קענסטו זעוען אז מען קען שוין דאווענען באזוואס איז געש

 ו'.איז איין גרויסע בלאף וכ

כרונו ווען איך בין געווען מנחם אבל זיין מוהרא"ש ז איך קען נישט פארגעסן

 כרונו לברכה,רב זדער טאקיי'ער דער וצן שבעה נאך זיין בריער איז געזלברכה, ווען 

דו מיינסט אז עס שטערט מיר אז מען רעדט אויף , יואל" :האט מיר מוהרא"ש געזאגט

יין נאגל פון נישט ביי מ עס רירט מיר ,גלייב מיר ;מיר, דו מיינסט אז עס באדערט מיר

גארד -ףאיך בין א ליי ,איך זיץ ביים וואסער ,נאר וואס דען .מיין קליינע פינגער

איך אויס מיינע שטריק זיי צו  ףוואר ,נקן זיךערדערט ך זע קערפער), אי(מציל

וואס איז דער  ,ט אפ יעדן שטריק, פרעג איך דירדקומט איינער און שניי ,ראטעווען

דארף איך רעדן ביי די  -זאגט מיר מוהרא"ש  -ט קיין רוצח? דערפאר ניש -מענטש 

אז מען זאל נישט האבן קיין התפעלות  ,פיםואון מגלה זיין זייערע פרצ ,שיעורים

 ."וכו'



 
 

עגעבן די זכיה צו טון דער אייבערשטער האט מיר ג ,דאס זעלביגע זאג איך דיר

נאר וואס  ,מען קען ראטעווען אלע בחורים ,וואס זאל איך דיר זאגן ;ריםועמיט בני הנ

 וואס בחור א טרעף איך .שטעלט אויף מענטשן וואס זאלן אפרעדן וכו'דער ס"מ  ,דען

אבער  ,נדרויסן זעט מען גארנישט אויף איםאי פון ,תפילין קיין נישט לייגט

ך יענדלאון  ,איך רעדט צו אים ,אמונה ייט איז ער פיל מיט קשיות אויף דשטילערהי

און הייבט אן פאלגן דעם  ,ער הייבט אן לערנעןאון  ,נקיפ רצינד איך אן זיין אידישע

און הייבט  ,פט זיך א ברסלב'ערוביז ער טרעפט איינעם וואס פאר ,הייליגן רבי'ן וכו'

עס ', 'עס איז נישט אהער', 'עס איז נישט ממש אזוי' ,אים אן צו פארדרייען דעם קאפ

ק אויף וואס יענער יראפגעשניטן דעם שט ?האט יענער געטון, וואס 'איז נישט אהין

דאס האב איך יעדן  ,און דאס איז נישט איין מעשה !ןעוואלט זיך געקענט ראטעוו

 טאג.

אבער איך האב נישט קיין צייט  ,איך האב נאך גארנישט אנגעהויבן צו שרייבן

 .זיי ווארטן אויף מיר ,איך דארף לויפן צו די בחוריםווייל 

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

איך האב געוואלט פרעגן וועגן גיין אין מקוה, אויב איז גענוג צו נעמען א שויער, ארויפצוגיסן 

 געהעריג אין מקוה?אויף זיך תשעה קבין וואסער, אדער מוז מען דוקא גיין 

 יוסי

 



 
 

 תשובה

 אב, שנת תשע"ז לפרט קטן-יום ד' פרשת ראה, כ"ד מנחם -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיריוסי לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווייל ווען א מענטש טובל'ט זיך  ,וויסן זאלסטו אז מקוה איז זייער א גרויסע זאך

ל זיין נשמה, און מען מען אויבן אין הימט 'דעמאלט אין יענע רגע טובל ,אין מקוה

אות  ,(ספר המידותנעמען פון זיך אלע דינים אזוי ווי דער רבי זאגט צו אראפ  איז זוכה

 ."ִויׁשּוָעה ָּבָאה ,ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות-ַעל" :)המתקת הדין, סימן כב

מקוה איז דער זעלבער לשון " :האט געזאגט כרונו לברכהנתן ז בידער הייליגער ר

 ."מען וועט אלעס פארעכטןאז גייט אין מקוה האט מען א תקוה  אז מען-פון תקוה 

דאס איז נאר אויב  ;קבין תשעהגסט אויב מען קען יוצא זיין מיט דאס וואס דו פרע

אדער א  ,נס וכדומהגנטערוועולמשל מען איז א ,א מענטש האט נישט קיין מקוה

ען די נן מען נעמען א שויער און לאזן רידעמאלט קע ,ז א חולה וכו'מענטש וואס אי

און אויך  ,דאס איז נאר פאר א מאןאז שטייט זיך פאר .וואסער פאר בערך פינף מינוט

 נאר בשעת הדחק.

ין מקוה ברענגט מען אויף זיך זייער א אז מען איז זוכה און מען גייט א אבער

 :האט געזאגט כותו יגן עלינוז נערהרן קארליא בידער הייליגער ר ;גרויסע קדושה

ען נישט ברענגען קאבער צו וואס מקוה קען צו ,מקוה איז טאקע נישט קיין מצוה"

כותו יגן עלינו בעל שם טוב זהייליגער דער און  ",ברענגעןקיין שום אנדערע מצוה צו

ווייל ער איז געווען זייער  ,ער איז צו געקומען צו אלע זיינע מדריגותאז האט געזאגט 

  יעדן טאג.גיין אין מקוה  נזהר צו

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

... 



 
 

~~~~~~~~~~ 

 שאלה

 ,לכבוד דער ראש הישיבה שליט"א

 .ן אוועקגעבן צייט צו ענפערן שאלות'און אויפאיך דאנק אייך אויף די ווארעמע שיעורים, 

, און די מענער ביי אונז פארן אלע אין אומאן ב"ה שנה.האש איך האב געוואלט פרעגן לגבי ר

 אזאשפירט מען נישט  און ווי פארשטענדליך .ע פרויען מיט די קינדעראונז בלייבן אין שטוב אל

און , און אזוי ווייטער. , אן דברי תורהובטם יודעם שטארקע ערנסקייט אן א טאטע וואס פירט 

 .אלע קינדעראויף נאך אכטונג געבן מיר דארפן 

 שפיר איך, אבער ירב םאויף אומאן און מען פאלגט דעאיך פריי זיך אויף די זכיה אז מען פארט 

 "."קלות דעתאביסל אזוי מיין ר"ה ווערט אזוי ווי 

 .ן דעםאויב דער ראש ישיבה קען מיר מחזק זיין אי

 יישר כוח.

 רבקה

 תשובה

 רט קטן, שנת תשע"ז לפאב-מנחם כ"ו, ראהפרשת  ערב שבת קודש - רת ה' יתברךבעז

 תחי' רבקה מרתלכבוד 

 ערהאלטן דיין בריוו. האב איך

יר און וואויל איז דיין חלק אז דו שיקסט דיין מאן מיט שמחה קיין דוואויל איז 

 .ציוןס 'נן רביאומאן אויף ראש השנה צום הייליג



 
 

די גאנצע וועלט שרייט ראש השנה "חמן האט געזאגט: ן רבי נר' אברהם ב

רן מיר זיך צו קלאטשן ביי און דערפאר פי ;ך" אבער די הכתרה איז אין אומאן""המל

וועלט, און  ערז אויס אז דער אייבערשטער פירט דווייל דער רבי לערנט אונ ,"המלך"

(חיי מוהר"ן, סימן  געזאגט האט רבי דער עטן,וואס מען דארף זאל מען נאר פון אים ב

 האט נאך", פארהאנען נישט איז דעם פון גרעסערס קיין זאגן אייך איך זאל וואס" :רכ)

 איך און', השנה ראש' איז וואס ווייס איך נאר" :(חיי מוהר"ן, סימן תג) געזאגט רבי דער

 מאכן זאל מיר און גלייבט עס ווער און, אייבערשטן פונעם מתנה א באקומען עס האב

 פן זיין ביי מיר אויף ראש השנה".דאר אלע אז' כרוז' א

אמאל האט איינער געזאגט פארן רבי'ן אז עס איז אים שווער צו קומען אויף ראש 

השנה, ווייל ער האט נישט וואו צו עסן און ער האט נישט קיין געהעריגע פלאץ וואו 

רעדט פארן רבי'ן אז ער קען נישט געהעריג צו שלאפן, א צווייטער האט זיך אפגע

דאווענען ווען ער קומט קיין אומאן אויף ראש השנה, האט דער רבי געזאגט מיט דעם 

נישט דאווענען,  –נישט שלאפן, יא דאווענען  –נישט עסן, יא שלאפן  -לשון: "יא עסן 

 .ן תד)(חיי מוהר"ן, סימ דער עיקר אז מען זאל זיין ביי מיר אויף ראש השנה"

מאן פארט צום הייליגן רבי'ן אויף  פסטו זיין זייער פרייליך אז דייןדערפאר דאר

 ן ישועות פאר די גאנצע משפחה.עאון ער וועט זיכער אהיים ברענג ,ראש השנה

דאנק דעם  ;סט נישט יום טוב'דיג אן דיין מאןבנוגע וואס דו שרייבסט אז דו שפיר

אייבערשטן אז א גאנץ יאר האסטו א מאן וואס פירט א שיינעם טיש און זאגט דברי 

גרייט דיר  ,תודועבירן צו מאכן שיינע סוה זאלסטו פריעצט ראש השנ און ,תורה וכו'

 ,קיין תורות טשקינדער דארפן ני ;ות צו פארציילן פאר דיינע קינדעראן שיינע מעשי

א שיינע יום טוב  ,אויב מען וויל האבן א שיינע שבת טישאון קינדער דארפן מעשיות, 

דאס האלט די קינדער ווייל  ,דארף מען זיך אנגרייטן שיינע מעשיות פון צדיקים -טיש 

 יג און געלאסן.אור

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

... 


