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 לפ"ק זשנת תשע" , י"ט אלול,נצבים וילך פרשת 'איום  - רת השם יתברךבעז

  נרו יאיר...  לכבוד

פון הייליגן רבי'ן, דער רבי  ווייסן אז מיר גורלנואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים 

 דער רבי האט געזאגטאזוי  ,מיט אונזלערנען נט מיט אונז דאס וואס משיח וועט לער

ק ונאר איין חיל ,קוצווישן מיר און משיח איז נישט דא קיין חיל" :)סימן רסו ,(חיי מוהר"ן

  ."און יעצט איז נאך דא די בחירה ,ביי משיח וועט מער נישט זיין קיין בחירה ,איז דא

וועלט אז יעדער איינער די  קייט איןגריין ברענגען אזא ליכטיוועט א צדקינומשיח 

און  ,ביי אים און נעבן אים ,איינער וועט שפירן ווי דער אייבערשטער איז מיט אים

אזוי ווי עס שטייט  ;יעדער איינער וואס ער דארף ,מען וועט רעדן צום אייבערשטן

", און יעדער וועט ה'ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם  ,ָׂשָפה ְברּוָרהִּכי ָאז ֶאְהּפֹ ֶאל ַעִּמים " :)צפניה ג, ט(

  ."ִצּיֹון ה'ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב " (ישעיהו נב, ח):אזוי עס שטייט  ,ן דעם אייבערשטןזע

ברענגט אריין און אונז אזא  דער רבי שוין דער רבי מיט אונז יעצט;דאס טוט 

איז מיט אונז  דער אייבערשטערווי ייט אז מיר שפירן קגכטיגעטליכקייט און אזא לי

ביי אונז און נעבן אונז, און אז מען שפירט ווי דער אייבערשטער איז מיט אונז ביי 

. דערפאר זענען מענטשן רעדן מיר שוין יעצט צום אייבערשטן ,אונז און נעבן אונז

סלב איז, ווייל אן א זייער מזלזל אין הייליגן רבי'ן, מען פארשטייט נישט וואס בר

צדיק איז מען נאך טיף אין גלות, מען שפירט נישט דעם אייבערשטן און מען זעט אים 

  נישט.

 ,בערשטןיים אווען א מענטש האט אמונה אינע, האט געזאגט ר' נתן זכרונו לברכה

אזוי ווי עס שטייט ביי  ,ר אים אלע הימלעןר זוכה אז עס עפענען זיך אויף פאעאיז 

ָוֶאְרֶאה  ,ַמִיםִנְפְּתחּו ַהָּׁש "צו געווען וואס ער האט זוכה  )יחזקאל א, א(יחזקאל הנביא 

ִהים'ְראֹות ֱא 'ֶאְרֶאה ַמ 'ָּׁשַמִים וָ 'ְפְּתחּו ַה 'נִ די ראשי תיבות פון און  ",יםִק ַמְראֹות ֱא  איז

ער גלייבט אז אלעס  ,א ריינע אמונהווען א מענטש איז זוכה צו האבן אז  ;'אמונה'

אלעס ווייסט ער אז  און סיי וואס עס גייט אריבער אויף איםאיז דער אייבערשטער, 

  זוכה צו אלע מדריגות. ר, איז עאיז דער אייבערשטער
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ווי מיר זענען,  ןקליינע מענטשאזעלכע דאס טוט דער רבי מיט אונז, ער נעמט 

און ער מאכט אז מיר זאלן  ,שות וכו'ווייט פון אלע קדוענען נאך זייער מענטשן וואס ז

זיין צוגעקלעבט צום אייבערשטן אזוי ווי גרויסע צדיקים. דערפאר דארפן מיר זייער 

  פרייליך זיין אז מיר האבן אזא רבי, און מיר פאלגן זיינע עצות.

כטן ען קען פארעכט ווי אזוי מין א וואך פאר ראש השנה, יעדער זומיר שטייען שו

כט עצות ווי אזוי מען קען ווערן נענטער צום , מען זומעשיםשלעכטע אלע 

ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל  :סימן שמט) ,(חיי מוהר"ןדער רבי האט געזאגט אייבערשטן. 

ען ער בעל תשובה אז מ'מען קען ווערן אן אמת, ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו

ְוִיְסַּתֵּכל  ,ְוָאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעֹסק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון ,לערנט ליקוטי מוהר"ן

 ֶסע: "ַהָלׁשֹון ְּבזּו , ְוָאַמרְלָבבֹוָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו  ,ּבֹו ֶּבֱאֶמת

ווער עס וועט לערנען עזאגט נאך האט דער רבי גאון  ,"ְטֶרעֶנען ָאֶדעְרן ַאֶלע ִאים ֶוועט

און ער וועט זיין ספר מיט אן אמת, וועט זיך אים עפענען אלע פארשטאפטע ָאדערן, 

ווען א מענטש האט פארשטאפטע אדערן  ,מען זעט בגשמיות ;ווערן אן ערליכע איד

כאפט מען א הארץ אטאקע  ,ום הארץט קען נישט אנקומען צאון די בלו ,רחמנא לצלן

דאקטער וואס קען אויפשטאפן אלע פארשטאפטע  ' ירחם, מען דארף זוכן א גוטןה

א צדיק וואס דער צדיק איז און זיך נעמען  , אזוי אויך דארף א מענטש זוכןאדערן וכו'

ל זיך צוריק קערן צום דער מענטש זאאז דער דאקטער אויסצוהיילן דעם מענטש 

  אייבערשטן.

געזאגט פאר זיין הסתלקות: "אפילו דער גרעסטער בעל עבירה, אויב האט ר' נתן 

זעט מען פון דעם אז דער רבי  ;וועט ער האבן א תיקון" ,וועט ער זיך האלטן אין רבי'ן

  האט א כח צו העלפן יעדן איינעם.

גענומען  מיר האבן זוכה געווען צו האבן אין אונזער דור מוהרא"ש, וואס ער האט

אז מיר זאלן קענען  ,אלע ספרים פון רבי'ן און עס אזוי שיין אראפגעלייגט פאר אונז

קות און עצות אויף א התחזפון רבי'ן ארויסנעמען פון יעדע שיחה און פון יעדע תורה 
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ווער עס לערנט "אשר בנחל" דארף שוין נישט קיין התחזקות פון  ;גרינגע וועג

  פון שלאף.יעדן מענטש אט אזא כח, עס וועקט אויף קיינעם, ווייל דער ספר ה

זאלסט זיך באנייען און אנהייבן לערנען דעם הייליגן  ,דערפאר בעט איך דיר זייער

איד און תשובה טון און  רערליכע ןוועסטו זוכה זיין צו ווערן א ,ס ספרים'רבינ

  פארעכטן אלע נישט גוטע מעשים.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י"ט אלול, וילך-יום א' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

 תחי' ...מרת לכבוד 

  .האב ערהאלטן דיין בריוואיך 

מאן וואס לערנט  רהאסט א וואוילעיל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו וווא

וזאמען באהבה זייער צו הערן פון דיר אז איר לעבט צ ךאיך פריי מי ;און דאווענט

 ֵאיזֹוִהי" :)תנא דבי אליהו רבה, פרק ט(זאגן חכמינו זכרונם לברכה  .ואחוה ושלום וריעות

פרוי וואס טוט  איז א ערליכע פרוי, א ", ווערַּבֲעָלּה ְרצֹון ֶׁשעֹוָׂשה ָּכל? ְּכֵׁשָרה ִאָׁשה

  .איז שטענדיג גרייט פארן מאן וכו'רוי וואס פא  ,רצון בעלה

ו קענען ציילן ריינע טעג פון א ק צועס איז דא א חיל ידאס וואס דו פרעגסט צ

אבער היינט  ,קוקיים איז געווען א חיל הבזמן שבית המקדש הי ;א מיידל ינגל צאי

  .פון ווען מען ווערט ריין וכו' איז נישט קיין שום נפקא מינה, מען קען אנהייבן ציילן

 ,וואס זאל איך דיר זאגן ;אז עס איז דיר שווער צו זיין וכו' טסדאס וואס דו שרייב

קענען זיין אז דו זאלסט  ,בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זיך קענען רייניגן
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ח, מען קען אלעס פועל'ן תפילה האט זייער א שטארקע כ ;ין מאןצוזאמען מיט די

מיט תפילה, און אויב מען זעט אז מען האט עס נישט באקומען, דארף מען גלייבן אז 

  דער אייבערשטער טוט דאס בעסטע פאר אונז.

גערעכט  ;י פרויען כאטשיג איין מאל א וואךסט א שיעור פאר דטדאס וואס דו בע

א שיעור די מענער זאלן האבן  -ואלט געדארפט זיין פארקערט ועס אז  ביסטו, איך זאג

גייען ארויס  די מענער ,איין מאל א חודש, און די פרויען יעדע וואך, ווייל ווי נישט

מען איז זיך  ,מען טרעפט חברים ,יעדן טאג דאווענען שחרית מנחה מעריבדריי מאל 

י ה שאין כן דען הערט דרשות שבת, ממאזוי אויך הערט מחזק איינעם דעם אנדערן, 

וואלטן זיי געדארפט האבן מער ווי איין  ,פרויען הערן נישט קיין חיזוק א גאנצע וואך

  מאל א חודש.

מען דאס מאכן  אז די פרויען ווילן איין מאל א וואך א שיעור קען ,אדרבה ואדרבה

מסדר די  פרויען וואס זיי זענען יאיך מיין דו זאלסט רעדן צו ד ;יעדע וואך מיטוואך

  איין מאל א וואך.א שיעור מאכן אז מען זאל מאכן שיעורים און מיט זיי אפ

דו ליינסט עס איבער  ,איך האב זייער הנאה אז דו ביסט זיך מחי' מיט די בריוו

ל, דער אייבערשטער זאל דיר העלפן דו זאלסט האבן הצלחה אנאכאמאל און נאכאמ

  .ועגןאין אלע דיינע ו

  .יאר טא גוט געבענטש ,בה וחתימה טובהיא כת

...  

~~~~~~~~~~   

 וילך, כ' אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ב' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

איך האף אז דו לערנסט יעדן טאג לכל הפחות א דף גמרא; וויסן זאלסטו אז נאר 

דאס וועט איבער בלייבן פונעם מענטש. קיינער וויל נישט זיין קיין ארעמאן, יעדער 



 ה
 

איינער וויל האבן געלט, און מען וויל האבן אן אייגענע הויז. ווען מען גייט אין גאס 

ש געבט דאס א ציפ אין הארץ, מען האט זייער און מען זעט אן היימלאזער מענט

רחמנות אויף אים, מען קען נישט אויסהאלטן אז מען טראכט אריין: 'וואו וואוינט 

דער מענטש?' 'וואו שלאפט דער מענטש וכו'?' קיינער כאפט אבער נישט אז עס 

דרייען זיך ארום אן א שיעור היימלאזע מענטשן ברוחניות; א מענטש וואס לערנט 

דער מענטש איז א  -נישט יעדן טאג אביסל חומש, א פרק משניות, א דף גמרא 

  היימלאזער מענטש.

"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם  :)ז ,ישעיהו ג(אויפן פסוק  :(שבת קכ.)ן כמינו זכרונם לברכה זאגח

וואס לערנט  מענטשא ", ַּתְלמּוד ְוא ִמְׁשָנה ְוא ִמְקָרא א ְּבָיִדי ֶׁשֵאין ֶזה –ְוֵאין ִׂשְמָלה" 

 דעראיז יעדן טאג אביסל חומש, א פרק משניות און א דף גמרא, דער מענטש נישט 

 ִמן ֶאָּלא ָעִני ֵאין" (נדרים מא.):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה  מאן;יר ארטעסעגר

", ווער איז אן ארימאן? דער וואס האט נישט קיין שכל; א מענטש וואס טראכט ַהַּדַעת

כלית, דער איז אן ארימאן. ווייל ווען א מענטש לערנט נישט קיין תורה נישט פון ת

יעדן טאג, און ער טוט נישט קיין מעשים טובים, ווען דער מענטש וועט אוועק גיין 

פון דער וועלט וועט ער זיין ארעם, ווייל אין בית החיים נעמט מען נישט מיט קיין 

דערפאר זע  ורה ומעשים טובים,געלט מיט הייזער, דארט נעמט מען נאר מיט ת

  .טאג יעדןאריינצוכאפן אביסל תורה 

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס תורה טוט פארן מענטש; אפילו א מענטש 

זאל זיין רחמנא לצלן אין שאול תחתית, אויב דער מענטש נעמט אויף זיך צו לערנען 

יעדן טאג תורה, וועט ער ארויס גיין פון אלע שלעכטס וואו ער איז אריין געפאלן, 

 עֹול ֲעֵליֶכם ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֵּכיָון"): חהלכה  ,שנה פרק דירושלמי ראש ה(חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווען א מענטש איז מקבל אויף  ",ִמְיֵמיֶכם ֲחָטאֶתם א ְּכִאילּו ֲעֵליֶכם ֲאִני ַמֲעֵלה - ּתֹוָרה

דאס הייסט ער נעמט זיך פאר צו לערנען יעדן טאג די הייליגע  –זיך דעם עול תורה 

זאגט דער אייבערשטער רעכן איך אים כאילו ער האט קיינמאל נישט  –תורה 

  געזינדיגט.
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 ַהְקדּוָׁשה ִמן ָהְרחֹוִקים ָהֲאָנִׁשים אֹוָתן ֲאִפילּו" (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

", אפילו א מענטש וואס ְוָׁשלֹום ַחס ָּבֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ַעד ,ָרָעה ַּבְּמצּוָדה ֶׁשִנְלְּכדּו ,ְמאֹד

שוין אראפגעפאלן אין נעבעך אריין געפאלן אין די הענט פונעם יצר הרע, ער איז איז 

 אֹוָתם ְלהֹוִציא ֶׁשְיכֹוָלה ַעד, ּכַ  ָּכל ָגדֹול ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהֹּכַח  ֵכן ִּפי ַעל ַאףת, "שאול תחתי

 ְּבָכל ִלְלמֹוד ָחָזק ְוִחיּוב ָקבּועַ  ֹחק ָלֶהם ַיֲעׂשּו ְוִאם. ְוָׁשלֹום ַחס ָּבֶהם ֶׁשְרִגיִלים ָהֲעֵברֹות ִמן

, ַהּתֹוָרה ְיֵדי ַעל ָהָרָעה ִמְמצּוָדָתם ָלֵצאת ִיְזּכּו ְּבַוַּדאי, ֶׁשִּיְהֶיה ֵאי ִיְהֶיה, ְוּכַ  ּכַ  ָויֹום יֹום

אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך  ,"ְמאֹד ָגדֹול ַהּתֹוָרה ּכַֹח  ִּכי

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

  גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס. 

דעם שמועס ווי גרויס תורה איז, אז עס האט א כח  ווען דער רבי האט געזאגט

, האט ר' נתן געפרעגט דעם ארויס צו נעמען א מענטש פון זיינע שלעכטע מעשים

די עקעלדיגע עבירה דאס איז אויך פאר איינעם וואס איז אראפגעפאלן אין  ירבי'ן צ

: "דו ווייסט געזאגטהאט דער רבי  מנא לצלן.הוצאת זרע לבטלה רח -פגם הברית פון 

, תורה איז בתפארת און ווי גרויס דער כח פון תורה איז?! תורה איז העכער פון אלעס

אט פוגם געווען בברית, ער האט קאליע וואס האויב דער מענטש  ברית איז ביסוד,

די הייליגע תורה וואס דאס איז לערנען יעדן טאג ער וועט געמאכט דעם יסוד, אויב 

  (חיי מוהר"ן, סימן תקעג) ווערן אן ערליכער איד"!אלעס מתקן זיין און וועט ער בתפארת 

צום קיין אומאן  קומענדיגע וואךשוין  ןפאר ירמגעלויבט דעם אייבערשטן אז 

ר' נתן האט געזאגט: "ווער עס קומט  ;הייליגן רבי'ן, דארפן מיר זיין זייער פרייליך

קיין אומאן אויף 'ראש השנה' האט א חלק אין די גאולה", ממילא דארפן מיר זיך 

  .זייער פרייען אז מיר פארן קיין אומאן

יעדעם , אבער וויסן זאלסטו אז פאר איך ווייס אז עס איז דיר שווער דאס פארן

פארוועם איז דאס נישט שווער? פאר יעדן איז וואס פארט קומט דאס אן שווער, 

פון די אלע טויזנטער אידן וואס קומען קיין אומאן איז נישט דא קיינעם וועם  שווער,

ער האט נישט קיין איין פרוטה, א צווייטער  -עס איז נישט שווער; דער האט מניעות 
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ט אים געזאגט אז דו פארסט קיין אומאן אויף ראש השנה, זיין ווייב הא -האט מניעות 

בלייב דארט און קום נישט אהיים, דער דריטער מיט זיינע מניעות; פאר יעדן איינעם 

אבער אז דער רבי האט געהייסן קומען, פאלגן מיר דעם רבי'ן אן קיין  איז שווער,

  חכמות.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, כ' אלול, וילך-יום ב' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ ...לכבוד מו"ה 

מען  אונה זאל אין ישיבה, וווחת יבויען דן מיר העלפן אויפ'איך דאנק דיר פאר

  מאכן פאר בחינם ממש.נה ווועט קענען חת

געקאסט פאר אין ישיבה, עס האט נישט דא נה וחתא  געוועןער איז ממופאר זבע

נט צוגעשטעלט דאס עסן פאר בערך טויזלה האט ידי קה ;די מחותנים קיין געלט

אין ישיבה, וואס עס גייט נישט דא נה ודאללער, און נאך סוכות גייט זיין נאך א חת

בענטשן מיט שפע  דירקאסטן פאר די מחותנים קיין געלט. דער אייבערשטער זאל 

 מאלדינגס וכו' יאסט מנדב געווען די פלאר'ס און דבזכות וואס דו ה ,ברכה והצלחה

  זאל.די  רפא

נה וקענסט זיך נישט פארשטעלן וואס מחותנים גייען אריבער ווען זיי מאכן חתדו 

גייט מען און מען בארגט  ,נה צו מאכןומען האט נישט קיין געלט חת ,זייערע קינדער

דארף מען שוין , באצאלןשוין מען דארף עס קומט די צייט וואס און ווען  ,געלט

מען האט  .צו בארגן אוכט א צווייטע מאל פון ווואון מען ז ,נה מאכן נאך א קינדוחת

און ליידער זייער אסאך  ,רעט עס זיי צו צום הארץנאכדעם טאון נישט צו באצאלן, 
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מאל הערט מען שוידערליכע מעשיות ווי מחותנים האבן זיך צאמגעלייגט ביום 

אז פאר  אלעס ווייל זיי האבן נישט געקענט אראפ שלינגען - נה אדער למחרתווהחת

טויזענטער נאכט האט ער זיך אנגעבארגט שווערע חתונה  ערנישטיגע פינף שעה פון ד

  און ער בלייבט יעצט א בעל חוב. ,דאללער

מען  אויך זאל קענען אויפבויען א זאל וואז דו האסט מיר געהאלפן א ,דערפאר

זיין  סטוזאל ,נם, עס וועט נישט קאסטן קיין נפשותיחנה מאכן בווועט קענען חת

כרונו טאטע ז דייןזיין א טובה פאר דאס ווי אויך וועט  ;מיט אלע ברכות טגעבענטש

  .ייער אסאך חסד פאר אידישע קינדערוואס ער האט געטון זלברכה 

איך וועל  .מיר געהאלפן אויפבויען די ישיבה האט זכרונו לברכה ...דיין טאטע ר' 

יארן צוריק האב איך מיר  כרונו לברכה;זאך פון דיין טאטע זשיינע דיר דערציילן א 

כרונו ט געוואלט העלפן, נאר דיין טאטע זהאט מיר ניש זייער געמוטשעט, קיינער

טאנען אז עס דארף האט מיר געהאלפן אויפבויען די ישיבה, ער האט פארש לברכה

מציונים  יק צונישט קיין חיל - בחוריםסארט מען נעמט אריין אלע  אוזיין א פלאץ וו

  סתם וואוילע בחורים וכו', ער האט מיר געהאלפן בויען דעם בנין הישיבה. יצ

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך גיי יעצט אריין אין די צענטע יאר פון ווען איך 

ל נישט אהיים געשיקט א בחור אויב אמאיך האב קיינאון  ,נט די ישיבהעפעהאב גע

ביי מיר בחורים שוין יארן וואס  אעס זיצן ד ;עצאלט קיין שכר לימודמען האט נישט ג

האט מיר  כרונו לברכהלימוד. מוהרא"ש ז קיינער צאלט נישט פאר זיי קיין שכר

איך זאל קיינמאל נישט אהיים שיקן א אז פענט די ישיבה, עגעזאגט ווען איך האב גע

ער האט אויב מען צאלט נישט קיין שכר לימוד,  -און זיכער נישט פארשעמען  ,בחור

סט דער אייבערשטער וועט דיר באצאלן פאר אלע בחורים וואס דו האלמיר געזאגט: "

י האב איך טאקע געטון, און און אזו ";בחינם המה אני בחינם אף את נתבבחי , בחינם

און מיר קענען  ,ישיבה שטייט ין אז עס איז שלא כדרך הטבע אז דז דיר זאגואיך מ

באצאלן פאר אלע איינגעשטעלטע אן דעם וואס מיר זאלן זיך ווארפן מיט בחורים 

  וואס צאלן נישט.
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בה יזאלסטו זוכה זיין צו א כת ,בזכות המצוה הזאת ,אל העלפןדער אייבערשטער ז

  יאר מיט אלע ברכות. טא גוט געבענטשאון  ,מה טובהיוחת

...  

~~~~~~~~~~   

 וילך, כ"א אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ג' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

רבי'ן קיין אומאן, וויל איך  אזוי ווי מיר פארן שוין קומענדיגע וואך צום הייליגן

דיר בעטן זאלסט מיר העלפן ברענגען ספרים קיין אומאן, אזוי וועסטו האבן א חלק 

אין הפצה וואס דאס וועט ברענגען די גאולה שלימה, אויך איז דאס א שמירה פארן 

  וועג.

", ווען ַסָּכָנה ְּבֶחְזַקת ַהְּדָרִכים ָּכל" (ירושלמי ברכות, לד:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

מען איז אונטערוועגנס דארף מען א גרעסערע שמירה; אז דו וועסט מיט נעמען מיט 

  דיר א פעקל ספרים וועט דאס זיין א שמירה פאר דיר.

ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ַּבַּבִית  ִּכי ְסָפָריו ֵהם" (חיי מוהר"ן, סימן שנה):דער רבי האט געזאגט 

ְוִהְזִּכיר ָאז ָעִׁשיר ֶאָחד ֶׁשָהָיה יֹוְדעֹו ; מֹון ָהָאָדם ִמָּכל ַהֶהֵּזקֹוָמ ר ַּגם ָהֲעִׁשירּות ּוִלְׁשמֹ

ִּכי ִיְהֶיה לֹו , ֶׁשַּגם ֵאָליו ִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּסֶפר ֶׁשִּלי ְּבֵביתֹו ,ְוָאַמר, ּוַמִּכירֹו

", ווען מען האלט זיינע ספרים אין שטוב, ּותֹוְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְלָכל ָּדָבר ְוֶׁשִּתְתַקֵּים ֲעִׁשיר

זענען זיי א גרויסע שמירה אפצוהיטן דער מענטש ער זאל נישט פארלירן זיין געלט, 

  און ער זאל בלייבן אן עושר.

קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון 'הפצה', קוק אריין אין זוהר 

ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק א ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייבָ ָּתא ֲחֵזי, ָּכל " :):תרומה קכ"ח( הקדוש

קום און זע, זאגט דער הייליגער זוהר: א מענטש וואס ברענגט צוריק ָאְרָחא ִּביָׁשא, 

ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, 
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ׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִּביָקֵריּה. ַּבר נָ 

דער מענטש איז זוכה ארויף צו גיין ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, 

זוכה; דער מענטש נעמט אוועק טומאה אויף א פלאץ וואס קיין שום מענטש איז נישט 

ס נאמען זאל ווערן געהייליגט ט, און ער מאכט אז דעם אייבערשטנ'פון דער וועל

אויף דער וועלט, און דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין זכות. 

ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא,  ,ער איז זוכה צו זען קינדער און אייניקלעך ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי,

, און ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף דער וועלט און אויף ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

, קיינער ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי יענער וועלט,

דער וועלט און נישט אויף יענער וועלט,  קען אים נישט שלעכט'ס טון, נישט אויף

ער גייט אריין אין דרייצן טויערן פון שערי ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה, 

  ", עיי"ש.רחמים, און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן

פט'ן, יעצט ווען מיר שטייען פארן גרויסן יום הדין, ווען מען גייט אונז מש

אונזערע קינדער און אונזער משפחה; יעדער איינער זוכט זכותים, מען זוכט מליצי 

יושר, זאלסטו וויסן אז דער וואס איז עוסק אין הפצה קומט צום אייבערשטן מיט גאר 

אסאך זכותים. ווייל אז מען איז זוכה און מען ברענגט צוריק א איד צום אייבערשטן, 

און דאווענען, דער איד לעבט מיט תשובה, ער האט חרטה  דער איד הייבט אן לערנען

די אלע זכותים גייען אויפן חשבון פון דער וואס האט אים  -אויף זיינע מעשים וכו' 

  צוריק געברענגט.

 ְלַבָּטָלה ֶזַרע ְלהֹוָצַאת "ִּתּקּון :מא)סימן  ,ניאוףאות  ,(ספר המידותדערפאר זאגט דער רבי 

ווער עס וויל א תיקון אויף פגם הברית, זאל ִּבְתׁשּוָבה",  ָאָדם-ְּבֵני ְלַהֲחִזיר ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל -

א קיין צוריק ברענגען מענטשן צום אייבערשטן און צו די תורה; עס איז נישט ד

רעסערע זאך וואס א מענטש קען טון צו פארעכטן וואס ער האט פוגם געווען, ווי ג

  ער זאל עוסק זיין אין הפצה.

ר בעט איך דיר, אויב דו קענסט נעמען נאך א רענצל אויף דיין נאמען, דערפא

נעם מיט פאר מיר א קעסטל ספרים. אויב קענסטו נישט  -אדער אויף א קינד'ס נאמען 
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נעמען נאך א רענצל, נעם א קליין פעקל ספרים מיט דיר, און אין אומאן זאלסטו מיר 

  אין הפצה. עס איבערגעבן, אזוי וועסטו אויך האבן א חלק

אז מען רעדט שוין פון הפצה, וויל איך דיר מחזק זיין אז לכבוד דעם נייעם יאר 

", הייב אן דעם יאר מיט חסד; זע צו האבן א ָסִּדים'ַח  ם'עִ  ָנה'ָׁש  ֵחל'ָּת " -שנת תשע"ח 

  חלק אין הפצה מיט וואס דו קענסט. 

אר שעה ר' נתן איז נסתלק געווארן ערב שבת פרשת ויגש עשרה בטבת; א פ

בעפאר ר' נתן איז נפטר געווארן, האט ר' נתן געזאגט די ווערטער, און דאס איז פאר 

: "נו, אז האט ער געזאגט בזה הלשוןאונז אזוי ווי א צוואה פון ר' נתן זכרונו לברכה, 

(עזרא הסופר איז נסתלק געווארן עשרה , פון דער וועלט עזרא הסופר גייט אוועק

דאס מרמז געווען אויף זיך, אז ער האט געהאט נשמת עזרא  בטבת, און ר' נתן האט

היינט דא אלפים ורבבות  'איזאזוי פיל ווי ס ,ל איז זיך מתגבראון טרייף פסוהסופר), 

וועט זיין א תיקון אויף  רבינ'ס ספריםל פון נאר איך האף, אז איין בלעט ;פסולטרייף 

נו, איך זאג אייך אן, אז אייער עובדא זאל און ר' נתן האט אויסגעפירט: " ",דינגסאל

ר זאלט זיין אי ,סע זאל זיין יפוצו מעינותיך חוצהזיין איר זאלט דרוקן די ספרים, 

; איינער קען ברענגען געלט צו "'רחאיט'און מיט  'רצון'מיט  'געלט'שטארק מיט 

קומען  זאל ער -זאל ער ברענגען געלט, איינער קען קומען העלפן דרוקן  -דרוקן 

דרוקן, איינער קען גיין אויף די הייזער מיט די ספרים וכו', יעדער איינער זאל צו לייגן 

  א האנט, האבן א חלק אין מגלה זיין דעם אייבערשטן אויף די גאנצע וועלט.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געזאגט אז מיט איין זאך האט ער מצליח געווען, 

צען מענטשן וואס האבן אים געהאלפן מיט  ער האט שטענדיג געהאט ארום זיך

מסירות נפש, אפילו און די שווערע זמנים ווען אלע האבן געקריגט אויף אים; און 

דא און אין יבניאל, האט  -ווען ער האט זיך געמוטשעט מיט מחלוקת מבית ומבחוץ 

 ער שטענדיג געהאט א מנין געטרייע תלמידים וואס זענען געגאנגען מיט אים באש

  ובמים.
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ווען מיר האבן געעפענט דעם בית המדרש צוזאמען מיט די ישיבה אויף סקילמאן 

סטריט זענען אסאך תלמידי היכל הקודש אוועק געגאנגען פון דא דאווענען, זיי האבן 

געעפענט א אייגענע שול. איך בין געגאנגען צו מוהרא"ש רעדן וועגן דעם וכו', און 

אגט: "יואל זארג נישט, דו וועסט אייביג האבן מנין מוהרא"ש האט מיר דעמאלט געז

  ארום דיר".

שנת תשע"ח, זאלסטו גיין הפצה;  –דערפאר, אז מיר גייען אריין אין א נייעם יאר 

, געב אים א ספר, ךּיּו'ִח  ם'עִ  לֹום'ָׁש  ִּגיד'ַּת  -יעדן איד זאלסטו באגריסן מיט א שמייכל 

זיי אים מזכה מיט א ספר וואס וועט אים צוריק ברענגען צום אייבערשטן, וועט דער 

און מיר  ,ְליֹון'עֶ  ֶסד'ֶח  ַנת'ְׁש  ֵהא'ְּת אייבערשטער אונז אלע העלפן אז עס וועט זיין 

  .ֹוָלִמים'ע רּות'ֵח  ַעת'ְׁש  ִּגיעַ 'ַּת וועלן שוין זוכה זיין צו 

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

 וילך, כ"ב אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ד' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד ... נרו יאיר

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט קומען אין ישיבה יעדעס יאר חודש אלול, און 

די נוסח מיט די בחורים און אינגעלייט. מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט חזר'ן 

דערמאנען דעם זוהר אז רבי שמעון בן יוחאי פלעגט נעמען זיינע תלמידים און 

  איבערגיין דעם דאווענען פון ראש השנה, כדי מען זאל קענען גוט דאס דאווענען.

דאווענען; דו קענסט מוהרא"ש זכרונו לברכה האט אזוי הנאה געהאט פון דאס 

זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע תענוג און נחת רוח מוהרא"ש זכרונו לברכה האט 

געהאט פון דעם. די ערשטע יאר וואס מוהרא"ש האט מיר מכבד געווען צו דאווענען 
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איז געווען שנת תשע"ב לפרט קטן, נאך שחרית האט מיר מוהרא"ש צוגערופן און 

איך שוין פארוואס אלע צדיקים האבן געדאווענט מיט געזאגט: "יעצט פארשטיי 

קאפעליעס, עס איז שענער דאס דאווענען וכו'"; און מוהרא"ש זכרונו לברכה האט 

  מיר אנגעווינטשן מורא'דיגע ברכות וכו'.

מיר האבן טאקע פארלוירן מוהרא"ש זכרונו לברכה, און עס איז גאר אנדערש 

ן אן מוהרא"ש זכרונו לברכה, ווי ווען מיר האבן אומאן היינט צו טאגס ווען מיר פאר

געהאט מוהרא"ש מיט אונז, אבער וויסן זאלסטו אז מוהרא"ש איז נאך דא, די נפש 

רוח נשמה, די דיבורים און די גייסט איז נאך דא, און מוהרא"ש האט א נחת רוח אז 

עלפן מיר דאווענען אינאיינעם. דערפאר בעט איך דיר זייער, דו זאלסט מיר ה

סיי שחרית וואס איך וועל אם ירצה ה' דאווענען פארן עמוד, וויל איך  -דאווענען 

זאלסטו אויך זיצן  -זאלסט שטיין נעבן מיר, און מיר העלפן דאווענען, און סיי מוסף 

נעבן דעם עמוד פונעם בעל תפילה, און מיר העלפן דאווענען. דו קענסט זיך נישט 

דו וועסט מאכן דורכדעם פאר מוהרא"ש זכרונו לברכה פארשטעלן וואסערע נחת רוח 

  און פארן הייליגן רבי'ן.

אן "אומאן פארברענג"; זע  -היינט נאכט איז דא א פארברענג פאר אלע פרויען 

צו בלייבן אין שטוב אכטונג געבן אויף די קינדער אז דיין ווייב זאל קענען קומען. זוך 

שטוב, און וויסן זאלסטו אז עס איז זייער געזונט נישט קיין תירוצים ארויסצוגיין פון 

פאר א פרוי ארויס צו גיין אביסל פון שטוב נאכן זיין א גאנצן טאג פארנומען מיט די 

  קינדער און מיט די שטוב ארבעט.

אז דיין ווייב איז מסכים זאלסט אוועק פארן אויף ראש השנה צום רבי'ן, דארפסטו 

נגערמאן האט מיר דערציילט אז ער פלעגט ליידן איר קויפן א שיינע מתנה; א אי

שרעקליכע רדיפות פון זיינע עלטערן יעדעס יאר פאר ראש השנה, זיי האבן אים אזוי 

גע'רודפ'ט אז ער האט ממש נישט געקענט אויסהאלטן. ער איז געקומען פרעגן 

ב?" מוהרא"ש וואס ער זאל טון, האט אים מוהרא"ש געפרעגט: "וואס זאגט דיין וויי
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האט ער געזאגט: "מיין ווייב איז מסכים איך זאל פארן", האט מוהרא"ש אים 

  געזאגט: "דארפסטו קויפן פאר דיין ווייב א שיינע מתנה".

אז מען פאלגט דעם הייליגן רבי'ן א גאנץ יאר, מען איז מכבד די ווייב, און מען 

ין שטוב, און אז די רעדט שיין און איידל, איז מען זוכה צו מאכן רוען די שכינה א

  שכינה רוט אין שטוב, איז דער שטוב געבענטשט מיט אלע ברכות.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

 תשע"ז לפ"קוילך, כ"ג אלול, שנת -יום ה' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

אביסל מקרא, משנה, גמרא,  -איך האף אז דו לערנסט יעדן טאג דיינע שיעורים 

און הלכה וכו'. דער רבי האט געזאגט: "איך האב גענומען דאס גוטס פון די חסידים 

און דאס גוטס פון די ליטווישע"; ביי חסידים איז דער עיקר 'תפילה', און ביי די 

סיי תורה און סיי  -שע איז דער עיקר 'תורה', און דער רבי האט גענומען ביידע ליטווי

תפילה, וואס דאס איז געווען ביים רבי'ן דער עיקר, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

וואס האט א מענטש צו  ?ַמה ֵּיׁש ְלָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם": סימן רפז) ,(שיחות הר"ן

", נאר דאווענען ּוְלִהְתַּפֵּלל ,דְוִלְלמֹ ,ֵאין ָצִרי ִּכי ִאם ְלִהְתַּפֵּללטוהן אויף דער וועלט? 

(מכתבי רבינו ז"ל, בריש ספר  דער רבי שרייבט פאר זיין איידעםאון לערנען און דאוונען". 

 אֶׁש , ּופֹוֵסק ְגָמָרא ִׁשיעּור יֹום ְּבָכל ֶׁשִּתְלמֹוד, ֲחָתִני ֵמֲאהּוִבי ַּבָּקָׁשִתי" עלים לתרופה):

מיין ליבער  ",ָהָאָדם ָּכל הזֶ  ִּכי', ְוכּו ְיֵרא ָהֱאִקים ֶאת ַרק, ִעיָקר ִמָּטֵפל ְוָׁשלֹום ַחס ַּתֲעֶׂשה

איידעם, איך בעט דיר זייער, זאלסט לערנען יעדן טאג גמרא און שלחן ערוך. זאלסט 

זעט מען וואס דער פון עיקר א טפל; חס ושלום נישט מאכן פונעם טפל אן עיקר און 
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נאר תורה ותפילה  -, און וואס עס איז געווען ביים רבי'ן אן עיקר רבי האט געוואלט

ויראת שמים. דערפאר זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג, און אפילו דו פארשטייסט 

תורה דאך זאלסטו זאגן די ווערטער, ווייל די ווערטער פון  -נישט וואס דו לערנסט 

  וואשט אפ דעם מענטש אינגאנצן פון זיין שלעכסט.

קיינער זאל דיר נישט איינרעדן אז ברסלב'ער חסידות שטייט איין ביי דעם אדער 

ביי יענעם, ווייל כדי צו זיין א ברסלב'ער חסיד דארף מען לערנען דעם הייליגן רבי'נס 

סימן  ,יקוטי מוהר"ן חלק א'(לספרים און מען דארף דאס קענען ישר והפך. דער רבי זאגט 

", אז די פנים, שכל און נשמה פונעם ִסְפרֹו ְּבתֹו ִנְמָצִאים ְוִנְׁשָמתֹו ִׂשְכלֹו ָּפָניו" :קצב)

לערנט די ספרים פון הייליגן  ממילא, איינער וואס ;געפונט זיך אין זיינע ספרים צדיק

 פון רבי'ן ספריםער איז א ברסלב'ער חסיד, אבער אז מען לערנט נישט די דרבי'ן, 

 ְוא" :(אבות ב, ה). חכמינו זכרונם לברכה זאגן האט מען נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן

י אויך אזוד; נישט זיין קיין חסי", איינער וואס לערנט נישט תורה קען ָחִסיד ָהָאֶרץ ַעם

ב'ער איינער וואס לערנט נישט דעם רבינ'ס ספרים, ווי אזוי קען ער זיך פארופן א ברסל

  חסיד.

דער רבי האט אונז איבערגעלאזט פינף הייליגע ספרים: ליקוטי מוהר"ן, שיחות 

הר"ן, חיי מוהר"ן, סיפורי מעשיות און ספר המידות; דאס דארף מען לערנען און 

חזר'ן אן אן אויפהער, ביז עס וועט אונז ליגן אין די בלוט. יעדער איד וויל תשובה 

קען מען ווערן נאנט צום אייבערשטן, דער רבי האט  טון, און מען זוכט ווי אזוי

ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד " :שמט)סימן  ,(חיי מוהר"ןגעזאגט 

 ים.ספר נענט זייאמת'ער בעל תשובה אז מען לער ןמען קען ווערן א ",ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו

ָאז ְּבַוַּדאי  ,ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו ֶּבֱאֶמת ,ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעֹסק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון ,ְוָאַמר"

נאך האט דער רבי געזאגט: "ווער עס וועט ", ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו

 ";ם עפענען אלע זיינע פארשטאפטע אדערןוועט זיך אי ,לערנען זיין ספר מיט אן אמת

דערפאר אז דו ווילסט תשובה טון, דו ווילסט זיך אומקערן צום אייבערשטן, און דו 

זוכסט א וועג ווי אזוי צו ווערן אן ערליכער איד; מאך דיר א שיעור אין רבינ'ס ספרים, 

  וועסטו ווערן אן ערליכע איד.
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בפרט יעצט חודש אלול ווען מיר טוען  זע צו זאגן דעם יום תהילים יעדן טאג,

תשובה, ווייל תהלים איז מסוגל אז מען זאל קענען תשובה טון, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 ,ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים" :עג)סימן  ',בלק ח ,(ליקוטי מוהר"ן

  , זאל זאגן תהילים. ן", ווער עס וויל תשובה טוִלְתׁשּוָבה ְמֻסָּגלִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים 

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

 ע"ז לפ"קוילך, כ"ד אלול, שנת תש-ערב שבת קודש פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

מיר שטייען יעצט פאר דעם לעצטן שבת פון שנת תשע"ז; דעם שבת קענען מיר 

אלעס פארעכטן. איך בעט דיר זייער שטארק, זע צו זיין זייער פרייליך דעם שבת, 

וועסטו זוכה זיין צו אלע גוטע זאכן, ווייל אלע ברכות פונעם וואך קומט בזכות שבת, 

 ְּביֹוָמא ,ַתָּתאוְ  ִּדְלֵעיָלא ִּבְרָכָאן ָּכל" :פח.) יתרו(אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש 

  ", אלע ברכות איז תלוי אינעם שבת.ַּתְלָיין ְׁשִביָעֳאה

מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט אז שבת ביי די סעודה זאל מען פארציילן שיינע 

מעשיות פאר די קינדער, ווייל קינדער האבן זייער ליב צו הערן שיינע מעשיות, און 

זיי אראפגענאגלט פאר א לאנגע צייט. אנדערש איז אבער ווען מען הייבט דאס האלט 

אן זאגן תורות וכו', און קינדער פארשטיין נישט קיין תורות, הייבן זיי אן צו ווערן 

האט יעדער  -אומרואיג און עס הייבט זיך אן קריגערייען וכו'; מה שאין כן א מעשה 

אן מעשיות וואס מען קען ארויס נעמען פון  ליב צו הערן, בפרט ווען מען גרייט זיך

דאס האט יעדער ליב אויסצוהערן,  -די מעשיות התחזקות און עצות ווי אזוי צו לעבן 
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און דעמאלט איז שיין און רואיג אין שטוב. היינט איז דא א שפע פון מעשה ביכלעך 

  ווי מען קען זיך פארקוקן שיינע מעשיות צו דערציילן.

קינדער ווארטן א גאנצע וואך אויף די שבת'דיגע סעודות; א  וויסן זאלסטו אז

גאנצע וואך קומט נישט אויס פאר רוב עלטערן צו פארברענגען מיט די קינדער, זייער 

אסאך מאל קומט אויס אז עלטערן זעען בכלל נישט זייערע קינדער דורכאויס די וואך, 

גייט שוין פארטאגס צו דער  מען קומט אהיים ווען די קינדער שלאפן שוין, און מען

ארבעט ווען די קינדער שלאפן נאך; די קינדער ווארטן א גאנצע וואך אויף שבת צו 

זיצן ארום דעם טיש מיט די עלטערן, דאס ווערט ביי זיי איינגעקריצט אין זייער מח, 

  און דאס בלייבט זיי שטענדיג אין זכרון.

שבת זאל מען זיין פרייליך, מען  מען דארף זייער אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז

זאל זיין אין א גוטע גיסטע, ווייל אלעס ווענדט זיך אין דער טאטע; ווען דער טאטע 

מוטיג זענען אלע קינדער פרייליך און רואיג, און פארקערט אויך, -איז פרייליך און גוט

עדט נאך ווען די קינדער זעען ווי דער טאטע שרייט, דער טאטע בייזערט זיך, ווער ר

אז ער שרייט אויף די מאמע און ווארפט א פחד אויף די שטוב, ווערן די קינדער 

דערשראקן און איינגעצוימט, זייער מח קען זיך נישט עפענען ווי עס דארף צו זיין. 

, "ַהָּבִנים ׁשֹוִטים, ְּכֶׁשֲאִביֶהם ַּכֲעָסן" :)קזסימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותדאס זאגט דער רבי 

קינדער וואקסן אויף שוטים ווען זיי האבן א טאטע א כעסן; ווייל אז דער טאטע 

בייזערט זיך אויף זיי, קענען זיי נישט אויפוואקסן, און פון פחד גייט מען אריין אין א 

  .קטנות הדעת השם ירחם

 ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ָאָדם ַיִּטיל ַאל ְלעֹוָלם" :)ז. (גיטיןחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ֵהִטיל ְּבִּגְבָעה ִּפיֶלֶגׁש ֶׁשֲהֵרי ,א מענטש זאל נישט ווארפן קיין פחד אין שטוב ,"ֵביתֹו

. ווייל מען זעט ביי די מעשה ִמִּיְׁשָרֵאל ִרְבבֹות ַּכָמה ְוִהִּפיָלה ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַּבֲעָלּה ָעֶליָה 

און  פון פלגש בגבעה ווי עס זענען גע'הרג'ט געווארן צענדליגע טויזענטער אידן,

ווייל ער האט איר דערשראקן ביז זי איז אנטלאפן פון  אלעס האט זיך אנגעפאנגען

 ָּכל: "ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר :(שם)נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה  .אים פון פחד
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 ּוְׁשִפיכּות ,ֲעָריֹות ִגּלּוי :ֲעֵבירֹות ָׁשׁש  ִליֵדי ָּבא הּוא סֹוף ,ֵביתֹו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַהֵּמִטיל

גילוי 'ווער עס לייגט א פחד אין שטוב וועט צום סוף צוקומען צו  ",ַׁשָּבת ְוִחּלּול ,ָּדִמים

א גרויסע  -ת'. די גמרא פארציילט אז איינער חילול שב'און  'שפיכות דמים' ,'עריות

האט געווארפן א גרויסע פחד אויף זיינע משרתים, און מען האט אים מכשיל  -מענטש 

אבר מן החי; ווייל זיי האבן פארלוירן די כשר'ע פלייש וואס מען האט  געווען מיט

אים געדארפט ברענגען, און זיי האבן זייער מורא געהאט אז ער וועט שרייען אויף 

זיי: "וואו איז די פלייש?!" האבן זיי אראפ געשניטן א שטיקל פלייש פון א לעבעדיגע 

עסן. דאס זעלבע זאגן חכמינו זכרונם בהמה, און דאס האבן זיי אים געברענגט צו 

לברכה, אז אויב מען לייגט א פחד אויף די ווייב, וועט זי נאכדעם מחלל שבת זיין; 

ווייל אויב זי וועט זען אז די עסן קאכט נישט, וועט זי ציטערן פאר אים, און זי וועט 

  גרעסער מאכן די פייער, וכדומה לזה.

אריין ברענגען ליבשאפט אין שטוב, און מאך דערפאר בעט איך דיר זייער, זאלסט 

ָצִריך ִלָּזֵהר ": יז)סימן חלק ב',  ,(ליקוטי מוהר"ןפרייליך דיין ווייב אין קינדער; דער רבי זאגט 

מען  ",דִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹ , ד ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבתְמאֹ 

ְוִלְבִלי , ֶדׁשג ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְּבַׁשַּבת קֹ ֶׁשָּצִריך ִלְנהֹ ,ְוַהְּכָלל" זייער פרייליך שבת, דארף זיין

מען דארף זייער אכטונג געבן נישט צו זיין  ",ְלַהְראֹות ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ְּכָלל

ייען פרייען א גאנץ שבת, זיך פר זייער שטארק זיךפרעסט שבת, נאר עריג און דעטרוי

  מיטן אייבערשטער, זיך פרייען אז איך בין א איד און איך היט שבת.

וויסן זאלסטו אז קינדער כאפן אויף אלעס; קינדער כאפן אויף צי דער טאטע האט 

אדער נישט. די אלע אידן וואס  -ליב שבת, צי דער טאטע האט ליב דעם אייבערשטן 

עהאט זייער שווערע נסיונות אין זענען דא געווען אין אמעריקא פארן קריג האבן ג

שמירת שבת, אויב איינער איז נישט אריין געקומען שבת ארבעטן האט ער נישט 

געהאט וואס צוריק צו קומען זונטאג. עס זענען געווען אידן וואס האבן זיך מוסר נפש 

געווען נישט צו ארבעטן שבת מיט די גרעסטע מאס מסירות נפש, ווידעראום זענען 

אידן וואס האבן ליידער נישט עומד געווען בנסיון, זיי האבן יא געארבעט שבת געווען 

קודש רחמנא לצלן; למעשה האט מען געזען אן אינטערעסאנטע זאך, זייער אסאך 
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קינדער זענען ארויס לתרבות רעה אפילו פון אזעלכע שטובער וואס זייערע עלטערן 

ן געזיצן א גאנץ שבת און געוויינט, האבן נישט געארבעט שבת, ווייל די עלטערן זענע

יעדע שבת האט ממש אויסגעקוקט ווי תשעה באב, די טאטע און מאמע זענען געזיצן 

און געוויינט, זיי האבן נישט אויפגעהערט צו קרעכצן: "אוי! עס קומט שוין 

נאכאמאל שבת, מען וועט ווייטער נישט האבן וואס צו עסן!" די קינדער האבן דאס 

ון זיי זענען אויפגעוואקסן מיט דעם באגריף אז שבת איז א קללה חס ושלום, געזען, א

שבת מיינט אז מען דארף זוכן א נייע פרנסה, מען גייט הונגערן נאך א וואך, האבן זיי 

אפגעמאכט ביי זיך אז זיי לאזן אפ אידישקייט, ווייל זיי ווילן יא האבן געהעריג פרנסה 

געווען, עס זענען געווען עלטערן וואס האבן נישט וכו'. און פארקערט איז אויך 

געקענט עומד זיין בנסיון און זיי זענען יא געגאנגען ארבעטן שבת רחמנא לצלן, אבער 

פרייטאג צו נאכטס האבן זיי געמאכט א סעודה, זיי האבן געטאנצן מיט די קינדער: 

ינט און געשריגן: "אוי אוי שבת", "אוי אוי שבת", און צופרי האט דער טאטע געווי

"איך וויל נישט גיין ארבעטן!" "איך וויל זיין א איד!" "ווער עס היט שבת, דער האט 

א לעבן!" די קינדער האבן באקומען א געפיל אז עס איז נישט גוט אויב מען היט 

נישט שבת, און עס איז ביי זיי געווארן איינגעקריצט: 'אוי ווי גוט צו זיין א איד, און 

שלעכט איז צו זיין א גוי'. דאס שרייב איך דיר ווייל איך וויל דו זאלסט טאנצן  אוי ווי

  מיט דיינע קינדער שבת ביי די סעודה, דו זאלסט זינגען און טאנצן מיט זיי.

איך בעט דיר זייער, אפילו דו ברענגסט אהיים צייטונגען זאלסטו עס נישט ליינען 

זאך וואס קומט ביים שבת טיש, הלואי ווען  ביים שבת טיש; א צייטונג איז נישט קיין

איך קען פועל'ן ביי דיר אז דו זאלסט עס בכלל נישט אריין ברענגען אין שטוב, ווייל 

, ליצנות, דברים תוואס איז דער גאנצער צייטונג? איין שטיק שקר, לשון הרע, רכילו

ורה, ווייל אזוי קען בטלים, דברים של מה בכך וכו' וכו'; אודאי לייגן זיי אריין דברי ת

מען פארנארן אידישע קינדער, מען לייגט שיינע מוסר השכל מיט כלומר'ישע מוסר 

וחסידות, אבער ווער זענען די שרייבערס? פיסטע יונגען וכו' וכו', אבער דאס וויל 

איך כאטשיג פועל'ן, אז דו זאלסט עס האלטן דארט וואו עס קומט צו זיין... דער 

  , לייגט מען עס נישט אויף א שבת טיש.ֵרִעי ֶׁשל ְּגַרףאיז א גאנצער צייטונג 
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  מוצאי שבת זאגן מיר שוין סליחות; אין ישיבה וועלן מיר זאגן ביי חצות הלילה.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן האבן א גוט געבענטשט יאר, אונזערע 

  תפילות זאלן אנגענומען ווערן לרחמים ולרצון.

  א פרייליכע שבת.

...  

~~~~~~~~~~   

 וילך, כ"ד אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-ערב שבת קודש פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד מרת ... תחי'

איך האף אז דו האסט הנאה געהאט פון די צוזאמקום מיטוואך נאכט; וויסן 

זאלסטו אז פאר אונז אלע איז שווער דאס פארן קיין אומאן אויף ראש השנה. פאר די 

ז עס זייער שווער ווייל מען בלייבט איבער איינער אליין, ווער רעדט נאך פרויען אי

אז מען האט קליינע קינדער, איז עס נאך אסאך שווערער, און פאר די מענער איז עס 

אויך שווער, די גאנצע נסיעה און טלטול הדרך איז נישט קיין לייכטע זאך, נאכדעם 

ור הנפש וכו' וכו'; עס וואלט געווען אסאך די אכסניא וואו מען שטייט איין, דעם פיז

מער באקוועם צו בלייבן אין שטוב מיט די ווייב און קינדער, נאר וואס דען, אז דער 

  רבי האט געהייסן קומען צו אים אויף ראש השנה דארפן מיר פאלגן דעם רבי'ן.

קומען איינער פון אנשי שלומינו האט געזאגט פארן רבי'ן אז עס איז אים שווער צו 

אויף ראש השנה, ווייל ער האט נישט וואו צו עסן, און ער האט נישט קיין געהעריגע 

פלאץ וואו צו שלאפן; א צווייטער האט זיך אפגערעדט פארן רבי'ן אז ער קען נישט 

געהעריג דאווענען ווען ער קומט קיין אומאן אויף ראש השנה, האט דער רבי געזאגט 

נישט שלאפן, יא  –נישט עסן, יא שלאפן  -"יא עסן  ):סימן תד חיי מוהר"ן,(מיט דעם לשון 

נישט דאווענען, דער עיקר אז מען זאל זיין ביי מיר אויף ראש השנה";  –דאווענען 

וויסן זאלסטו, ווען עס קומט ראש השנה, דעמאלט איז מען דן דעם מענטש, אים מיט 
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ּוִמי ָּבֵאׁש וכו', אלעס וואס פאסירט דורכן זיין משפחה, ִמי ִיְחֶיה, ּוִמי ָימּות, ִמי ַּבַּמִים, 

אז  (ביצה טז:)יאר שרייבט מען אן ראש השנה, אזוי אויך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

  ראש השנה שרייבט מען אן דעם גאנצן בודזשעט פונעם יאר.

מען זעט, ווען עס ווארט פאר א מענטש א שווערע משפט, נעמט מען דעם גרעסטן 

נאר דא; ווער רעדט נאך אויב עס ווארט פאר א מענטש א משפט  לויער וואס עס איז

פון טויט שטראפ, נעמט מען דעם גרעסטן לויער וואס איז נאר דא אין די גאנצע 

וועלט, אפילו עס זאל קאסטן אסאך געלט, און מען וועט טון אלעס וואס מען קען צו 

. דאס זעלבע איז באקומען דעם לויער, וואס ער קען אפשר ראטעווען דעם מענטש

ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶני " :ווען עס קומט ראש השנה דעם גרויסן יום הדין וואס

ִּכְבֵני ָמרֹון, ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, ַמֲעִביר צֹאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו, ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסּפֹר ְוִתְמֶנה 

דארף דאך א ",  ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרּיֹוֶתי, ְוִתְכּתֹב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנםְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש ָּכל ָחי, ְוַתְחּתֹ

איינער וואס וועט אים  ,לויער ןא גוט מענטש טון אלעס אויף דער וועלט צו נעמען

ויער ער איז דער גרעסטער ל -ן די שלעכטע גזירות. דער רבי ול צו ווערן פוהעלפן ניצ

דערפאר פארן מיר קיין אומאן אויף ראש השנה אפילו  .וואס איז דא אויף דער וועלט

דערפאר דארפסטו זיין זייער פרייליך אז דיין מאן פארט צום און עס איז אונז שווער, 

ן ישועות פאר די עאון ער וועט זיכער אהיים ברענג ,הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה

  גאנצע משפחה.

 יאר נייע משפחות צו עסמקורב יעד אזוי ווי עס ווערן ,איך וויל דיר בעטן א טובה

וואס האבן מחלוקת דא פון זיי און עס זענען לה קדושה "היכל הקודש", יאונזער קה

צו  אויונגע פרויען וואס האבן נישט וו ענען דאאזוי אויך ז פון זייערע עלטערן וכו',

פן ור יסע מצוה דו זאלסטוראיז א ג, אויב דו בלייבסט אין שטובאיז זיין ראש השנה, 

  מחזק זיין. אינאיינעםאון זיך  ,א פרוי צו דיר אין שטוב

זייער שטארק אויך בעט איך דיר דו זאלסט זיך פארנעמען לכבוד דעם נייעם יאר 

צניעות, און ווען א פרוי פירט זיך צניעות'דיג איז זי זוכה צו אכטונג צו געבן אויף 

ְמַזֶּכה  ,"ַהְּצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשהט):  מן, סינים(ספר המידות, אות בדער רבי זאגט  מורא'דיגע זאכן.
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 ;ת וועט זוכה זיין צו גוטע קינדערא פרוי וואס פירט זיך בצניעו ,ָלּה ְּבָבִנים ֲהגּוִנים"

גייט זיין, וואס גייט עס מען ציטערט וואס  ,כט זכותים פארן יום הדיןויעדער איינער ז

שערן די ין ווייטער זיך אפצונג פון היינט אמען מיר אפשרייבן, דערפאר געב אכטו

  .רהא

האט זיך מוסר נפש געווען אין יבניאל אז אלע פרויען כרונו לברכה מוהרא"ש ז

מוהרא"ש פלעגט זייער אסאך רעדן אז מען זאל אכטונג געבן אז  ;שערןזאלן זיך אפ

זוהר  עםברענגען ד ראפמוהרא"ש פלעגט אאון די פרוי זאל זיך אפשערן איר האר, 

"'ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם מענטש, (נשא קכה:): 

'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' אז איר האר 

ְּדֵביָתה', און דאס איז פון די  פון קאפ זאל זיך ארויסזען, 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא

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

ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, 

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

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

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

רם אז די ס"מ און די נישט גוטע זאלן זיין אין איר שטוב. ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' און זי איז גו

זאגט ווייטער דער זוהר: 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער איז דאס אלעס גורם? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא 

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

אז אירע האר זאל זיך נישט ארויסזען, וועט האבן מער, א פרוי וואס געבט אכטונג 

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

"ִׁשְבָעה ָּבִנים ָהיּו ָלּה ְלִקְמִחית, עס איז  (יומא מז.):פארציילן  כמינו זכרונם לברכהח

ְּמׁשּו געווען א פרוי וואס האט געהייסן קמחית און זי האט געהאט זיבן קינדער, ְוֻכָּלן ִׁש 

יָת  ִּבְּכהּוָנה ְגדֹוָלה, און אלע זענען געווען כהנים גדולים. ָאְמרּו ָלּה ֲחָכִמים: ַמה ָעשִֹ

האבן די חכמים איר געפרעגט: וואס האסטו געטון אז דו האסט זוכה ך? ֶׁשָּזִכיָת ְלּכַ 

זאגט געווען צו דעם? ָאְמָרה ָלֶהם: ִמָּיַמי א ָראּו קֹורֹות ֵּביִתי ְקָלֵעי ַׂשֲעִרי, האט זי גע

פאר די חכמים: איך האב אייביג אכטונג געגעבן אז די ווענט און די דאך פון מיין הויז 



 כג
 

זאלן נישט זען מיין האר"; זעט מען פון דעם אז ווען מען פירט זיך מיט צניעות האט 

  מען נאכדעם נחת פון די קינדער.

ע דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן נחת פון דיינע קינדער, און אל

 ,רוי וואס שערט זיך אפ איר האראין זוהר הקדוש אויף א פברכות וואס עס שטייט 

  אמן. ,ים ווערן ביי דירוזאל מק

  .שבת ןא פרייליכ

...  

~~~~~~~~~~   

  ~~~ שאלות ותשובות ~~~

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

חסידות בכלל און על פי איך האב געוואלט פרעגן, אויב איר קענט מיר מסביר זיין, על פי 

חסידות ברסלב בפרט, דאס וואס מען זאגט ביי די לשם יחוד ביים לייגן תפלין "וצונו להניח על 

היד לזכרון זרוע הנטויה, ושהיא נגד הלב לשעבד בזה תאות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך 

ועבדים שמו, ועל הראש נגד המח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כלם יהיו מש

לעבודתו יתברך שמו", ווי אזוי ארבעט דאס? ווי אזוי זענען די תפלין משעבד די הארץ און קאפ 

  צום אייבערשטן?

  חיים מאיר

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י"ט אלול, וילך-יום א' פרשת נצבים - רת ה' יתברךבעז

  נרו יאיר חיים מאירלכבוד 



 כד
 

  האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

איך האב זייער הנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחזק מיט די עצות פונעם הייליגן 

  רבי'ן.

"ְוִצָּונּו ְלָהִניַח  :תפיליןדי לשם יחוד פאר מען טוט אן נוסח פון מען זאגט אין דעם 

ַׁשְעֵּבד ָּבֶזה ַּתֲאַות ּוַמְחְׁשבֹות ִלֵּבנּו ְוֶׁשִהיא ֶנֶגד ַהֵּלב לְ  ,ְלִזְכרֹון ְזרֹוַע ַהְּנטּוָיה ַעל ַהָּיד

 ,ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבמִֹחי ִעם ְׁשָאר חּוַׁשי ְוכֹחֹוַתי ,ֹּמַח ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו. ְוַעל ָהרֹאׁש ֶנֶגד ַה 

ד זיין ו משעבן צין אן די תפילעתֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו" מיר טוֻּכָּלם ִיְהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲעבֹוָד 

  .אונזער הארץ און אונזער מח צום אייבערשטן

"דער מענטש איז  :מען קען הערן מענטשן זאגן ,זאגט כרונו לברכהמוהרא"ש ז

 א האט ער ווייל מצליח איז דערזייער מצליח ווייל ער האט גאלדענע הענט", "

 די געבטאיז דער וואס  אייבערשטער דער אזאבער  פארגעסט מען ;"קאפ אייזערנע

 גארנישט האט עסאון , מענטש פארן פרנסה געבט ער ,מענטש פארן הצלחה גאנצע

צע וועלט פירט זיך פונעם גאנ די .קאפ אייזערנע א אדער הענט גאלדענע מיט טון צו

ְוַגם  ,א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם" :)קהלת ט, יא(אזוי ווי אזוי ווי שלמה המלך זאגט  ,אייבערשטן

ר וגו'  (סנהדרין מו.): ל"חזדעם מאמר  ש"מוהרא טייטש דעם מיט"; א ַלְּנבִֹנים עֹׁשֶ

ער אייבערשטער קלאגט, דער ֵמרֹאִׁשי, ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי", ד"ְׁשִכיָנה ַמה ָלׁשֹון אֹוֶמֶרת, ַקַּלִני 

עס טוט מיר וויי צו הערן ווי מענטשן זאגן , "מיר וויי, די הענט טוט מיר וויי קאפ טוט

דער , נישט "ברענגט עשירות 'גוטע הענט'ברענגט הצלחה, אדער  'גוטע קאפ' ז אא

נאר אלעס  ,נגעןואייזערנע קאפ מאכט רייך, און נישט די גאלדענע הענט מאכט געל

י ד אויף און הענטדי  אויף ןיתפיל אן מיר ןעטו דערפאר עם אייבערשטן.נקומט פו

מיר וואס דורכדעם טוען  ,אייבערשטן צום קאפ און הענט אונזער צו ןבינד מיר ,קאפ

 פון פשט איז דאס אלעס קומט פונעם אייבערשטן. ,ווייזן אז אלעס וואס מיר האבן

, אים צו צו זיך בינדן מיר ,אייבערשטן צום קאפ אונזער און הארץ אונזער זיין משעבד

  .אייבערשטן אן דעם טון גארנישט קענעןווייזן אז מיר  מיראון 



 כה
 

ן איז, און ווי פרייליך מיר יה פון תפילנישט משיג זיין ווי גרויס די מצומיר קענען 

(ברכות זאגן כמינו זכרונם לברכה ח. ן מיר זענען זוכה אנצוטון תפיליןדארפן זיין ווע

ְוִגילּו ִּבְרָעָדה" : "ָקא ָּבַדח טּוָבא, ֲאַמרַחְזֵייּה ַּדֲהָוה  ,ַאַּבֵיי ֲהָוה ָיֵתיב ַקֵּמיּה ְּדַרָּבה :):ל

רבה האט געזען און אביי איז געזעצן פאר רבה, ", ֲאָנא ְּתִפִּלין ַמַּנְחָנא: ֲאַמר ֵליּהב! ְּכִתי

 (תהלים ב, יא): עס שטייט דאך ,אז אביי איז זייער פרייליך, האט אים רבה געפרעגט

  !"איך האב אנגעטון תפילין" :פערטטנעגעאביי אים האט "? ְוִגילּו ִּבְרָעָדה"

ְּבָכל : "ַחְזֵייּה ַּדֲהָוה ָקא ָּבַדח טּוָבא, ֲאַמר ֵליּה, ִּבי ֵזיָראָיה ֲהָוה ָיֵתיב ַקֵּמיּה ְּדַר ִּבי ִיְרְמ ַר 

די זעלבע מעשה איז געווען  ",ֲאָנא, ְּתִפִּלין ַמַּנְחָנא" :ֲאַמר ֵליּה ,ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר" ְּכִתיב

ירמיה  ביראז זירא האט געזען  און רביער איז געזיצן פאר רבי זירא,  ,ירמיה ביי רבי

ְּבָכל " (משלי יד, כג):אים רבי זירא געפרעגט, עס שטייט דאך  האטאיז זייער פרייליך, 

  "!תפילין אן האב איך" :פערטטענעג"? האט אים רבי ירמיה ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר

 טוט ער וואס דעם מיט זיין המחי זיך דארף מענטש אווייט  ווי דעם פון מען עטז

זען ווי ער קען נישט  ,נישט נעמעןאבער קען דאס  דער יצר הרע; טאג יעדן תפילין אן

ער ווארפט אראפ דעם  ?וואס טוט ער ,זיך צו צום אייבערשטן יעדן טאג טא איד בינד

זה בכה וזה בכה,  -ת הדעת ודער מענטש זאל האבן חלישאז ער מאכט און מענטש 

ער  ,ששלייער, ער צעברעכט דעם מענט עצו יעדן איינעם קומט ער מיט אן אנדער

ווער דארף מיין ' :דער מענטש טראכטאז  ,שלעכטע מחשבותאין אים ברענגט אריין 

איך בין דאך אזוי ווייט פונעם אייבערשטן, איך ווער דארף מיין דאווענען, תפילין, 

אבער דאס איז נישט אמת, ווייל דער  ,סאך געזינדיגט וכו' וכו'" האב דאך אזוי

  .רט אז דער מענטש זאל קומען יעדן טאג אין שולאייבערשטער ווא

ָּכל ָהָרִגיל ָלבֹא ְלֵבית : ַמר ַרִּבי ִיְצָחקָא " :):וברכות (זאגן כמינו זכרונם לברכה זאגט ח

ווען א מענטש קומט נישט  ",ָּברּו הּוא ַמְׁשִאיל ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ,ַהְּכֶנֶסת ְוא ָבא יֹום ֶאָחד

פארוואס איז ער נישט  ?"איז דער איד אווו"אין שול פרעגט דער אייבערשטער 

נט וועט אים דער אייבערשטער אויסהיילן, אויב איז ואויב איז ער נישט געז ;געקומען

פן. אפילו א וועט אים דער אייבערשטער העל ,ער פארנומען מיט מעשים טובים



 כו
 

אין  קען ער זיך ןאיז זייער ווייט פונעם אייבערשטמענטש האט געטון עבירות און ער 

 ,ְּתׁשּוָבה ְגדֹוָלה" (יומא פו.):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן איין מינוט צוריק קערן, 

קומט ער אן ביזן אייבערשטן  ,ווען א מענטש טוט תשובה ",ַהָּכבֹוד ִּכֵסא ַעד ֶׁשַּמַּגַעת

  אליין.

 המחי זיך איז ער און גטא יעדן תפילין אן טוט וואס מענטש א פאר איז ילוווא

מען ביי מוהרא"ש האט  ;ןין אנטון די תפיל'נטער בשעתוזיך א טאנצט ער ,דעם מיט

בשעת ער האט געמאכט די ברכה האט  ,ןיתפילדי פלעגט אנטון ווען ער געקענט זען 

סומע א ריזן ען נווי איינער וואס האט יעצט געוואואזוי ממש  ,נטער געטאנצןוזיך אער 

  .געלט

ווער עס  ",ָיִמים ַמֲאִרי ְּתִפיִלין ַהֵּמִּניַח  ָּכל" :)מנחות מד:(זאגן כמינו זכרונם לברכה ח

צו ז מען לייגט תפילין איז מען זוכה ון אא ;ת ימיםוטוט אן תפילין וועט האבן אריכ

 ַרִּבי" :):מנחות מג(זאגן כמינו זכרונם לברכה ווי חזיין אפגעהיטן פון עבירות, אזוי 

 ,ְּבִבְגדֹו ְוִציִצית ,ִּבְזרֹועֹו ּוְתִפיִלין ,ְּברֹאׁשֹו ְּתִפיִלין לֹו ֶׁשֵּיׁש ָּכל ,אֹוֵמר ַיֲעֹקב ֶּבן ֱאִליֶעֶזר

  וועט נישט זינדיגן. ןיתפיל אן טוט עס ווער ",ֶיֱחָטא אֶׁש  ְּבִחּזּוק ַהּכֹל - ְּבִפְתחֹו ּוְמזּוָזה

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

 שלום וברכה,

ראשית וויל איך זיך באדאנקען פאר'ן ראש ישיבה אויף די מענטשליכקייט און די גוטע 

וואס די שיעורים האבן אריינגעלייגט אין מיר. דאס איז נאך אויסער די געשמאקקייט אין מידות 

  עס אויסהערן.



 כז
 

איך בין א מיידל אין ארץ ישראל, פון א ברסלב'ער שטוב, ס'איז שוין א לאנגע צייט וואס 

מען הערט אויס שידוכים פאר מיר, און דערווייל איז נאכנישט אנגעקומען מיין באשערטער. 

יך בין משתדל זיך מחזק צו זיין אין אמונה אז קיינער קען נישט צונעמען מיין חתן, און איך א

  ווארט מיט סבלנות.

יעצט האט זיך געמאכט א שידוך וואס זעט אויס פון אויבנאויף זייער גוט, מיין שאלה איז 

וי קען איך וויסן אבער ווי אזוי איך קען וויסן אויב דאס איז טאקע דער ריכטיגער שידוך, ווי אז

  אויב דער שידוך איז טאקע גוט פאר מיר?

  יישר כח פאר'ן אוועקגעבן פון אייער טייערע צייט צו ענטפערן שאלות.

  גענענדל

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 יום א' פרשת נצבים וילך, י"ט אלול, שנת תשע"ז לפ"ק -רת ה' יתברך בעז

  תחי' גענענדללכבוד 

  דיין בריוו.איך האב ערהאלטן 

אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן רבי'ן  ןאייבערשט םגעלויבט דע

פאלן פון אלעס וואס גייט עוואס איז אונז מחזק און מחי' אז מיר זאלן נישט ווערן צ

יבער אויף אונז, מיר זאלן וויסן אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט מיט א רא

 סימן נב): ',בלק ח ,(ליקוטי מוהר"ןמיר פארשטיין גארנישט; דער רבי זאגט אז חשבון און 

 ,ָנֶאה ְוָיֶפה לֹו ְוכָ אזוי דארף צו זיין,  -דאס וואס עס איז דא קשיות אויפן אייבערשטן 

ֶׁשָּנִבין  י ֶאְפָׁשרְּבַוַּדאי ִא ַעל ֵּכן , ד ִמַּדְעֵּתנּוֶצם ְּגֻדָּלתֹו ְורֹוְממּותֹו, ֶׁשהּוא ְמרֹוָמם ְמאֹ ִּכי ֵמעֹ 

ה ָנֶא ך ִּכי ּכָ , ְׁשיֹותֻק  ַעל ֵּכן ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהיּו ָעָליו ִיְתָּבַר , וְ ְוַנִּׂשיג ְּבִׂשְכֵלנּו ַהְנָהָגתֹו ִיְתָּבַר 

, ְׁשיֹות ַּכַּנ"לֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָקֶׁשה ַהֻּק , ֶׁשִּיְהֶיה ְמרֹוָמם ְוִנָּׂשא ִמַּדְעֵּתנּו, ִיְתָּבַר ְוָיֶפה ְלַהּבֹוֵרא 

און דאס איז , לֹום, ַּדְעּתֹו ְּכַדְעֵּתנּוִאם ֵּכן ָהָיה, ַחס ְוָׁש , ְוִאם ָהָיה ַהְנָהָגתֹו ְּכִפי ִחּיּוב ַּדְעֵּתנּו

אויפן אייבערשטן, ווייל אויב מיר וואלטן אלעס אז עס איז דא קשיות  ,די שיינקייט

חס ושלום; קומט  -ווי אונזער שכל  פארשטאנען וואלט דאך געווען זיין שכל אזוי



 כח
 

 אויס אז דאס איז דער שיינקייט פונעם אייבערשטן, אז מיר פארשטייען אים נישט.

וואויל איז דעם וואס האט נישט קיין קשיות אויפן דער רבי האט אויסגעפירט: "אבער 

  ."אייבערשטן

א  בןוואס הא און א מיידל יעדער מענטש האט א קשיא, אנגעפאנגען פון א בחור

פאר יעדן איינעם גייט גוט, יעדער איינער  - נישט קיין שידוךהאבן  זייקשיא פארוואס 

נאכדעם א אינגערמאן  טרעפט זייער שידוך, פארוואס מיר האבן נישט קיין שידוך;

פארוואס איז דער מענטש נישט  ;האט א קשיא פארוואס ער האט נישט קיין פרנסה

ר אז מען ווייסט אז אלעס איז דער אייבערשטער לעבט מען א געזונט? וכו' וכו', אבע

  .חיים טובים

א איד פרעגט נישט פארוואס, נאר גוי פרעגט פארוואס,  א -" ַהּגֹוִים יֹאְמרּו? ָלָמה"

וואויל איז פאר א איד וואס  ,"לֹו ֶׁשָּכָכה ָהָעם ַאְׁשֵרי"א איד גלייבט אינעם אייבערשטן, 

אזוי ווי עס  ער חזר'ט שטענדיג: ווי אזוי? אט אזוי!ער האט נישט קיין קשיות, נאר 

  ".לֹו ֶׁשָּכָכה" -גייט, אזוי איז גוט 

דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיך און דערהאלט זיך מיט אלע דיינע כוחות 

מיט אמונה פשוטה, און דער אייבערשטער וועט דיר צוברענגען דיין שידוך פליצלונג 

דו ביסט זייער צעבראכן, דו ווילסט חתונה האבן, דו אומגעראכטן; איך ווייס אז 

ווילסט אנהייבן דיין לעבן, און דו זעסט נישט קיין שום וועג ווי אזוי און ווען, און 

מיט וועם וכו', דאך בעט איך דיר זייער זייער, דו זאלסט זיך נישט פארלירן, ווייל אט 

  אט איז דיין ישועה.

ה וואס ווער עס געוואוינט זיך צו צו דעם לעבט דער רבי האט אונז געגעבן אן עצ

א חיים טובים, די עצה הייסט "התבודדות"; דאס הייסט, אז א מענטש זאל יעדן טאג 

גיין אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, א פלאץ וואו קיינער שטערט נישט, 

ט אויסוויינען און דארט זאל ער זיך אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן, און זיך גו

צום אייבערשטן, פארצייל פארן אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער אויף דיר, רעדט 



 כט
 

צו אים אויף די שפראך וואס דו ביסט צוגעוואוינט צו רעדן, וועסטו זיכער זען בקרוב 

  דיין ישועה.

רעדן , אויב א מענטש וועט ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאתר' נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "

צום אייבערשטן און בעטן אויף א זאך פערציג טעג, וועט ער עס זיכער באקומען". 

דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיך און ווארט אויס, וועסטו זען אז דיין שידוך 

  וועט אנקומען.

ביז דערווייל גיי ארום מיט א שמייכל, ווייל מענטשן האבן זייער ליב איינעם וואס 

  יט א שמייכל, בפרט ווען מען זוכט א שידוך קוקט מען אויף דעם.גייט ארום מ

בנוגע וואס דו פרעגסט מיר צו די זאלסט מאכן א שידוך אויב דער בחור גלייבט 

  אין ..., עס איז זייער שווער צו ענטפערן ווען מען קען נישט דעם בחור וכו'.

  שטארק זיך אין תפילה והתבודדות וועסטו זען א ישועה.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

  אל כבוד הראש ישיבה שליט"א:

היום עשיתי בס"ד סיום מסכת קידושין בזכות הרב שאמר לומר את המילים, ואתה יודע 

 .ושם בהבנהכשאומרים מתעכבים כבר פה 

 .דפים ביום, והיום עשיתי סיום בתופים ובמחולות 3למדתי כך 



 ל
 

אשריכם שאתם מפרסמים את תורת רבי נחמן האמיתי, יצאתי ידי חובת קביעת עיתים 

 .לתורה הרווחתי מסכת והרווחתי שמחה בלב והרווחתי שאני מרגיש יותר קרוב לשי"ת

הייתי מתחיל ללמוד את המסכת, ורק בלי השיטה הזאת של רבי נחמן מברסלב זצ"ל לא 

בזכות ההקלה שמרגישים בדרך הזאת קופצים לתוך הלימוד ונהיה קבוע, וכמובן שאגדתא זה 

בוודאי מתעכבים להבין שזה מעניין יותר. שיטה נפלאה ואמיתית בפרט בדורנו החלש בכל 

 .המובנים

 .יישר כח גדול מאד

ני ואני שווה בשווה עם ההוא שהולך השיטה שלך של מוהרא"ש שמקבלים אותי איך שא

 .....שמונה בגדים ומזיע עד כדי חלשות ועושה רושם של מקדש השם 16עם 

זה דבר אדיר ונורא שמחזיק את היידישקייט היום, בקיצור חזק ואמץ וזה חשוב מאד 

שאתה לא מדבר נגד הסמרטפונים באופן ישיר לדאוג על הצדקות של אחרים אלא דרך השכל 

 .....ת כדאי כדי לחיות טוב ושמח ורגועמה שבאמ

 שוב יישר כח גדול מאד חילכם לאורייתא

 יעקב

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  שנת תשע"ז לפרט קטן, כ' אלול, וילך-יום ב' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר לכבוד יעקב

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ער לערענט יעדן טאג, האט דער איד  יער רבי האט אמאל געפרעגט א איד צד

ער איז פאריאגט און  ,פערט פארן רבי'ן אז ער האט נישט קיין צייט צו לערנעןטנעגע

ער און טשעט זיך צו ברענגען פרנסה פאר זיין ווייב און קינדער, וער מ ,פארפלאגט



 לא
 

ערנען, און ער האט נישט קיין צייט צו לן טאג מיט זיין ארבעט, איז פארנומען א גאנצ

און דו קענסט זיך  ,סט א גאנצע טאגטאפילו דו ארבע :האט אים דער רבי געזאגט

טו זען ארויס צו כאפן יעדן טאג נישט קובע זיין א באשטימטע צייט צו לערנען, זאלס

חכמינו זכרונם דאס איז פשט וואס אז דער רבי זאגט  ;אביסל צייט צו לערנען תורה

איינע פון די  ,מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלטווען א  )לא.(שבת זאגן לברכה 

"ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" בפשטות איז:  שאלות וואס מען פרעגט דעם מענטש ערשטע

ער האט קובע געווען א צייט יעדן טאג צו  ימען פרעגט דעם מענטש צ אזאויס  זעט

ער האט אראפ  ימען פרעגט אים צאז ערש, אנד טדער רבי טייטשאבער לערנען, 

ט צייט צו לערנען תורה יעדן טאג, מיט אלע שוועריקייטן מיט אלע עגע'גנב'

"ְוָקַבע  )כב, כג(משלי ֶקַבע איז א לשון פון ְּגֵזָלה, אזוי ווי עס שטייט ס, ווייל איבערגייעכט

 מען פרעגטאז איז פשט,  ;ן אז דאס איז א לשון פון גנב'נעןזעט מע ",ֶאת קְבֵעיֶהם ָנֶפׁש

 םיין פארנומענעזארויס געכאפט פון צי ער האט  "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?"דעם מענטש: 

  רפד).סימן  ',חלק א ,(ליקוטי מוהר"ןטאג אפאר מינוט פאר תורה 

נט זיך צו צו לערנען אוית זעט מען אז א מענטש וואס געוואז מען קוקט מיט אן אמ

ן, ווען ער האט א פאר איבעריגע מינוט כאפט אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'

ער שטייט נעמט  אווואון ער גייט  אווו ;ניות, נאך א דף גמראער אריין נאך א פרק מש

און ווען ער האט א  ,א חומש'ל ,א תהילימ'ל ,א משניות'ל ,ער מיט זיך א זעקל ספרים

ריכטיגע וועג פון דאס איז די  ,אביסלך כאפט ער אריין נאך אביסל און נא פאר מינוט

מען האט פרנסה  יצ - טון זיך קובע זיין א צייט צו לערנען, ווייל דאס קען מען אייביג

ָקַבְעָּת  דאס איז דער ריכטיגער ;וכו' וכו' נישט ימען האט שלום בית צ יצ ,נישט יצ

  .ִעִּתים ַלּתֹוָרה

 -קלאפט נאר ווען אלעס  ,טוהווען א מענטש לערנט נאר ווען ער איז אויסגער

, יענץמארגן קלאפט נישט  ,היינט קלאפט נישט דאס ;וועט ער אייביג האבן תירוצים

מען  סימן עו) ,(עיין שיחות הר"ןנט אויפן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן אבער ווען מען לער

מען פארשטייט נישט גלייך  יווארט צ סמען פארשטייט גלייך יעדע יקוקט נישט צ

  יעדע זאך, דעמאלט איז מען זוכה צו לערנען זייער אסאך.



 לב
 

ַאל ֹּתאַמר ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָּמא א " :)ב, ד (אבותזאגן כמינו זכרונם לברכה ח

דעמאלט וועל  ,ווען איך וועל האבן צייט און נישט זיין פארנומען'זאג נישט  ",ִתָּפֶנה

אז קען זיין און עס דו וועסט נישט האבן קיין צייט, אז קען זיין ווייל עס  ',ןאיך לערנע

 .מאל וועסטו האבן אנדערע תירוצים, נאר יעצט כאפ אריין אביסל תורה סיעדע

איך זאג נאר וואס איך האב געהערט פון מוהרא"ש  ;ן וכו'פאו-בנוגע סמארט

זיי אז נגעלייט איזוי סאך צו זיינע און גערעדט א ווי ער האט געוויינט כרונו לברכה,ז

ן אין שטוב קיין עזאלן נישט חרוב מאכן זייערע שטובער, זיי זאלן נישט אריין ברענג

 אאבער אין שטוב איז נישט גוט צו האבן  ,עסביזנעס איז ביזנ ;קאמפיוטער וכו'

ך שרייבן מיר און וויינען צו מיר ענגע ווייבלאון אי טער וכו'. וויפיל פרויעןויקאמפ

ב צו לעבן מיט א מאן יוזיי זענען מח יאיך זאל זיי זאגן צ ,איך זאל זיי מדריך זייןאז 

 '.ן וכואופ-געקלעבט צו זיין סמארטוואס איז צו

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

  שט יאר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענט

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

 שלום וברכה,

קודם כל וויל איך זאגן א יישר כח פאר אלע שיעורים פון די זומער, עס האט מיר מורא'דיג 

  מחזק געווען.

דעם זומער בין איך געווען אין קעמפ און איך האב געזען בחורים. איך האב זיך 

, נאר ווייל איך coolאויסגע'משל'ט אז איין בחור איז מיין שידוך, נישט ווייל ער איז שיין און 

  הער ווי מיינע ברידער רעדן וועגן זיינע גוטע מידות און ווי סאך ער לערנט.



 לג
 

א גוטע זאך, איך בעט אסאך דעם אייבערשטן אז איך זאל נישט  איך ווייס אז עס איז נישט

  טראכטן פון אים, איך ווייס אבער נישט וואס צו טון, איך טראכט פון אים בייטאג און ביינאכט.

  אפשר קען דער ראש ישיבה מיר געבן אן עצה?

  גענעשע

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 לך, כ"א אלול, שנת תשע"ז לפ"קוי-יום ג' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

 תחי' גענעשע לכבוד  

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

שטארק דיך און ווער נישט צעבראכן פון דעם וואס דו גייסט יעצט אריבער; עס 

איז א זאך וואס פאסירט ביי אסאך מיידלעך. דו בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר 

א בית נאמן בישראל, דו זאלסט האבן א  העלפן אז דו זאלסט זוכה זיין אויפצושטעלן

  ערליכע מאן מיט ערליכע קינדער.

תיקוני  (נישט אלעס איז דאס אויסזען פון א מענטש; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז א שוטה קוקט אויף די לבוש מיט וואס דער מענטש איז  )ס:זוהר, תיקון כא, דף 

ר דעם לבוש; ווען עס קומט צו טון אנגעטון, אבער א חכם קוקט וואס טוט זיך אונטע

א שידוך דארף מען קוקן צי דער בחור האט גוטע מידות, צי ער איז א ותרן אדער א 

כעסן; דער עיקר דארף מען קוקן אויף דעם. זייער אסאך מאל צעטיילן זיך א יונגע 

פארפאלק ווייל זיי האבן נישט מברר געווען אויף די מידות, מען האט נאר געקוקט 

  יפן אויסזען.או

נישט יעדע בחור וואס דרייט זיך דא אין ישיבה איז א תלמיד הישיבה וד"ל; דו 

בעט דעם באשעפער אז דו זאלסט האבן אן ערליכע מאן און ערליכע קינדער, קינדער 

וואס וועלן נאר טון דעם רצון ה', קינדער וואס וועלן לערנען און דאווענען און טון 

  חסד.



 לד
 

א שידוך טאר מען נישט בעטן דעם אייבערשטן 'איך דארף  ווען מען בעט פאר

רבא האט אמאל געהערט  (מועד קטן יח:)דער שידוך'; חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

", איך וויל חתונה האבן מיט די ְּפָלִניָתא ִלי ִּתְזַּדֵּמןווי א בחור בעט דעם אייבערשטן: "

מען טאר נישט  ",ָהִכי ַרֲחֵמי ִּתיָּבִעי אמיידל, האט רבא געזאגט פאר דעם בחור: "

בעטן דעם אייבערשטן 'איך דארף דעם און דעם שידוך'. זעט מען פון די גמרא אז 

מען טאר נישט בעטן אויף א געוויסע שידוך, ווייל מען ווייסט נישט וואס איז גוט 

  פארן מענטש.

עבן; ווי אזוי וועסטו האבן א זיסע ל -זאלסט זיך נאר חבר'ן מיט גוטע מיידלעך 

קען מען וויסן ווער איז א גוטע מיידל און ווער נישט? אז מען קוקט אויפן מויל. א 

גוטע מיידל רעדט שטענדיג איידל, זי מאכט נישט אוועק א צווייטן, זי טשעפעט נישט 

קיינעם, זי רעדט צו אירע טיטשערס מיט דרך ארץ, ווער רעדט נאך צו טאטע מאמע 

כו', מיט אזעלכע מיידלעך זאלסטו זיך חבר'ן, אבער אז דו הערסט רעדט זי איידל ו -

מיידלעך רעדן פון נישט איידעלע זאכן, זאלסטו אוועק גיין פון זיי, ווייל עס וועט דיר 

  אויך שאטן.

זע צו זאגן יעדן טאג דעם יום תהילים, און וואס דו דארפסט זאלסטו נאר בעטן 

רשטייט אלע שפראכן און הערט אויס יעדן פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער פא

עס איז געווען אמאל  :(מדרש דברים רבה ב, טז)איינעם; חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

א שטורם ווינט אויפן וואסער, און א שיף איז פארבלאנדשעט געווארן און אנגעקומען 

גוים, ווען דער צו א ווייטע שטאט, אויפן שיף האבן זיך געפונען איין איד מיט אסאך 

שיף איז אנגעקומען צו די פרעמדע מדינה זענען אלע גוים צוגעקומען בעטן פון דעם 

איד ער זאל זיי גיין קויפן עסן, האט דער איד זיי צוריק געפרעגט מיט וואונדער: "איך 

בין דען באקאנט דא, אז איר אלע קומט מיר בעטן איך זאל קויפן עסן?" האבן אלע 

יגן צו דעם איד און געזאגט: "א איד איז קיינמאל נישט אליין, א איד גוים אויסגעשר

  האט אייביג דעם אייבערשטן מיט זיך".



 לה
 

זעט מען פון דעם אז דער אייבערשטער הערט אונז אלעמאל אויס, און מיר זענען 

קיינמאל נישט אליין, דערפאר זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן אלעס וואס דו 

  דארפסט.

  ער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשט

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

  לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

איך בין א אינגערמאן פון ארץ ישראל, איך האב שטארקע נסיונות און דורכפעלער אין 

איך געזען א שמועס פונעם ראש ישיבה, ווי אזוי דער ראש ישיבה עניני קדושה. לעצטנס האב 

לייגט אראפ די הארבקייט און די עקלדיגקייט פון די עבירה, און איך האב באקומען זייער 

  שטארקע חיזוק, וואס האלט שוין אן א גאנצע וואך.

  פאלן? וואס איז די עצה איך זאל עס קענען אנהאלטען ווייטער און נישט נאכאמאל דורך

 יישר כח

  אהרן

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 וילך, כ"א אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ג' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד אהרן נרו יאיר

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 



 לו
 

וויסן זאלסטו, אז די עבירה פון פגם הברית איז זייער א הארבע עבירה, אזוי ווייט 

, "ִמיָתה ַחָייב ְלַבָּטָלה ֶזַרע ִׁשְכַבת ַהמֹוִציא ָּכל" :(נדה יג:)אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווער עס זינדיגט אין פגם הברית, ער איז מוציא זרע לבטלה רחמנא לצלן, איז חייב 

רבי יצחק און רבי אמי זאגן, , "ָדִמים ׁשֹופֵ  ְּכִאילּו ,ָאְמֵרי ַאִּמי ְוַרִּבי ִיְצָחק ַרִּבי" מיתה.

ווער עס זינדיגט אין פגם הברית, ער איז מוציא זרע לבטלה, איז אזוי ווי איינער איז 

רב , "ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת עֹוֵבד ְּכִאילּו ,ָאַמר ַאִּסי ַרב" עובר אויף רציחה און שפיכת דמים.

ווער עס זינדיגט אין פגם הברית, ער איז מוציא זרע לבטלה איז אזוי ווי ער  אסי זאגט,

  דינט עבודה זרה רחמנא לצלן.

און נאכדעם וואס דער מענטש גייט אוועק פון דער וועלט בלייבן די טיפות 

אז די אלע  סימן קמא) ,חלק א' ,ליקוטי מוהר"ן(צוגעטשעפעט צו אים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

וואס מען איז מוציא לבטלה וכו', זיי גייען נאך דעם מענטש ווען דער מענטש טיפות 

שטארבט, זיי זענען אים מלוה וכו', און דאס איז א מורא'דיגע צער און בושה פארן 

  מענטש רחמנא לצלן.

 ִאית ְּדָלא ְּבָעְלָמא חֹוָבא לָ  ֵלית ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר" :)ט(ויחי ריאון זוהר הקדוש שטייט 

", עס איז ֵמַהאי ַּבר ְׁשִכיְנָּתא ַאֵּפי ֲחָּמָאן ְּדָלא ְלֲחָייָבא לָ  ְוֵלית, ֵמַהאי ַּבר ְּתׁשּוָבה ּהֵלי

נישט דא קיין עבירה וואס עס העלפט נישט דערויף קיין תשובה, אויסער ווען א 

מענטש איז פוגם בברית, אויף דעם העלפט נישט קיין תשובה, און עס איז נישטא קיין 

וואס וועט נישט זוכה זיין צו זען דעם אייבערשטן, נאר ווער עס  זינדיגער מענטש

זינדיגט אין פגם הברית; די עבירה פון פגם הברית אזוי אזוי הארב, ווייל פון יעדע 

טיפה וואס דער מענטש איז מוציא לבטלה קען ווערן פון דעם א קינד, איז עס אזוי ווי 

ילו ווען א מענטש זינדיגט איין מאל דער מענטש הרג'עט זיינע קינדער. דאס איז אפ

וכו', כל שכן אז א מענטש זינדיגט אסאך מאל, איז עס אזוי ווי ער איז א גאר גרויסער 

  רוצח.

דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונזער דור, און אראפ געשיקט דעם 

ס זענען הייליגן רבינ'ס נשמה אויף דער וועלט, וואס ער הייבט אויף אלע נשמות ווא



 לז
 

אראפ געפאלן אין די עבירה, און דורך זיינע עצות ברענגט ער זיי אלע צוריק צום 

"קיינער פארשטייט  (שיחות הר"ן, סימן עא):אייבערשטן. אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

אז עס העלפט יא  –זאגט דער רבי  –נישט פשט אין דעם זוהר, נאר איך, און איך זאג 

  וואס האט אסאך געזינדיגט. תשובה, אפילו איינער

דערפאר, אז דו בעטסט מיר איך זאל דיר געבן א עצה ווי אזוי מען קען זיין שטארק 

און נישט טון די עבירה, וועל איך דיר שרייבן אפאר נקודות פונעם הייליגן רבינ'ס 

  ספרים.

דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס רופט זיך 'התבודדות'; א 

ש זאל זיך אויסרעדן זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, אויף מענט

זיין מאמע לשון. מען זאל גיין אויף א פלאץ וואו קיינער געפונט זיך נישט דארט, און 

זיך אויסשמועסן דאס הארץ; דערציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס מען גייט 

וואו דער יצר הרע ווארפט אים אלץ אראפ, אריבער, ברוחניות ובגשמיות, דערציילן 

און וויפיל מאל דער מענטש מאכט שוין אפ אז ער גייט זיין גוט, פאלט ער נאכאמאל 

  צוריק אריין אין די עבירה.

טייערער ברודער, פאלג דעם רבי'ן, און זוך דיר א פלאץ וואו קיינער איז נישט 

אייבערשטן, פארצייל אים אלעס דארט, דארט זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ צום 

וואס עס גייט אריבער אויף דיר, אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט 

רבונו של עולם, האב רחמנות אויף מיר, איך וויל זיין אן "אריין אין דיר, בעט אים: 

ערליכער איד, איך וויל האבן ריינע אויגן, איך וויל נישט קוקן שמוציגע מאוויס מיט 

שמוציגע קליפס, וואס זאל איך טון אז איך האלט אין איין אראפ פאלן? איך שפיר 

אז איך ווער פארברענט, די תאות ניאוף פלאקערט אין מיר, הייליגע באשעפער 

ראטעווע מיר, איך וויל אזוי שטארק זיין אן ערליכער איד, אבער איך האלט אין איין 

וץ, און נאכדעם קום איך צו טון די עקלדיגע צוריק פאלן, איך האלט אין איין קוקן שמ

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, איך בין אזוי צעבראכן, דער  -עבירה פון פגם הברית 

  לעבן איז מיר נמאס".



 לח
 

"רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, געב מיר כח; העלף מיר איך זאל גלייבן 

יצר הרע רעדט מיר איין אז דו  איך זאל שפירן אז דו האסט מיר ליב. דער אין דיר,

ביסט אויף מיר ברוגז, איך גיי ארום מיט נארישע געדאנקען, איך רעדט מיך איין אז 

אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן, זאלסט אים אלעס דו דארפסט מיר נישט וכו'", 

פארציילן און גארנישט באהאלטן פון אים, וועסטו סוף כל סוף ארויס גיין פון דיין 

  .אנטער אין וואס דו ליגסטפל

 דער וואסדי צען קאפיטלעך תהילים  ;דעם "תיקון הכללי"יעדן טאג זאגן זע צו 

, ק"ה, ', צז"ע, ט"נ, ב"מ, א"ט"ז, ל"ב, מ(קאפיטל  געווען מתקן האט רבי הייליגער

 דארף ,תהילים קאפיטלעך צען די זאגט עס ווער אז געזאגט האט רבי דער ).נ"קל"ז, ק

אסאך אז  )אקמ סימן "ן,(שיחות הר געזאגט רבי דער האט נאך ;זארגן גארנישטשוין 

נישט געקענט משיג  אבער זיי האבן עס ,דעם תיקון משיג זייןצדיקים האבן געוואלט 

א טייל זענען אוועק פון דער וועלט פאר זיי האבן בכלל געקענט דערגיין דעם  ,זיין

תיקון, און א טייל צדיקים האבן יא אנגעהויבן משיג צו זיין דעם תיקון, אבער זיי 

האט דער אייבערשטער  - זאגט דער רבי - רן נפטר געווארן אינמיטן, אבער מיזענע

יעדן טאג זאלסט זאגן די תיקון  ;ם תיקוןהאב געקענט דערגיין דע געהאלפן אז איך

הכללי נאך תפילת שחרית, וועסטו זוכה זיין צו פארעכטן אלעס וואס דו האסט פוגם 

  געווען.

זונטאג ביז שני,  ;שנים מקרא ואחד תרגום -יסל חומש אביעדן טאג זע צו לערנען 

ט נאך אפאר סהא דואון אויב  ,וואךמאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער ביז סוף 

אז שנים מקרא  (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן יט)דער רבי זאגט  .י"מינוט לייג אויך צו רש

  ואחד תרגום איז א תיקון הברית.

און ווייל משניות רייניגט דעם מענטש,  ,זע צו זאגן יעדן טאג משניותאויך 

 הנֶ ַׁש משניות איז ער זיך ְמ ווי מער א מענטש זאגט אז  ,ה"נֶ ַׁש יז די אותיות "ְמ א "הִמְׁשנָ "

שלעפט ארויס דעם מענטש האט א סגולה אז עס און ער ווערט ריין. משניות  ,אינגאנצן

 (תהילים ל, ד):איז  הוואס די ראשי תיבות פון דער ווארט ִמְׁשנָ פון די טיפסטע בלאטע, 



 לט
 

אז מען זאגט משניות נעמט עס ארויס דעם מענטש פון די  ,ְפִׁשי'נַ  אֹול'ְׁש  ן'ִמ  ֱעִליָת 'ֶה 

  אריין געפאלן.מנא לצלן טיפסטע שמוציגסטע פלעצער וואו דער מענטש איז רח

אז  ;זאך דיגע'א מוראדאס איז  ,אכצן פרקים משניותיעדן טאג זאגן  וטקענס אויב

מענטש  א מענטש איז זוכה צו זאגן יעדן טאג ח"י פרקים משניות, מאכט דאס דעם

לויטער, און עס געבט צוריק דעם מח פארן מענטש. ווייל ווען א מענטש זינדיגט אין 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, ווערט אים  -די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית 

מחשבה, ווייל די זרע קומט פונעם מח, און אז מען זינדיגט ווערט -אויסגעריסן זיין מח

ו', און אז מען זאגט אסאך פרקים משניות באקומט מען דער מח אויסגעטריקענט וכ

  .צוריק א קלארע מח

 חלק ,ן"(ליקוטי מוהרזאגט דער רבי ווייל  ;א דף גמרא יעדן טאג אויך צו לערנעןזע 

ַהַּתְלמּוד ַח ְּבִלּמּוד ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכֹ  ,ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִלית" :)ריד סימן, 'א

 מאכט וואס קליפהנאמען פון די  דער ווי זעלבע די באטרעפט דותלמ, "ְלַהְכִניַע אֹוָתּה

 די מכניע מען איז לערנט גמרא דערפאר אז מען ;הברית פגם אין זינדיגן מענטש א

  .קליפה

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

  און א גוט געבענטשט יאר. א כתיבה וחתימה טובה

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך הער אויס כסדר אייערע שיעורים, אויך ליין איך די שאלות ותשובות אויף די וועבסייט, 

  און איך בין זיך זייער מחיה דערמיט.



 מ
 

חדשים זייער אסאך חובות וואס איך ווייס נישט וואס צו טון, ווייל איך האב די לעצטע צוויי 

כ'האב נישט געהאט פאר דעם, און דאס נעמט מיך ממש ארויס פון די כלים. וויפיל איך פרוביר 

אפצוצאלן איין חוב, קומט ארויף צוויי פרישע. יעצט קומט די ימים טובים, איך וויל פארן אויף 

ישט קיין פרוטה פאר די נשמה. אומאן, און אויך דארף איך קויפן א נייע סוכה, און איך האב נ

איך בעט יעדן טאג דעם אויבערשטען מיך ארויסנעמען פון די חובות אבער דערווייל זע איך 

  נאכנישט די ישועה.

  א גרויסן יישר כח

  ישראל

 תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 וילך, כ"ב אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ד' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר לכבוד ישראל

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ק מיט די עצות פון ומחז ההנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחיאיך האב זייער 

אז מיר זאלן נישט ווערן איז,  אונז דער עיקר וואס דער רבי וויל פון ;הייליגן רבי'ן

אויף עס גייט אריבער ווען אפילו און פאלן ווען עס גייט נישט ווי אזוי מיר ווילן, עצ

  .זאלן מיר ווייטער דינען דעם אייבערשטן בשמחה ,סיונותשווערע ביטערע נאונז 

 ֶׁשְּיֵהא ַהִהיא ֲעֵביָרה ֶׁשל ֶׁשָעְנָׁשּה ֲעֵביָרה ֶיׁש: ")(שיחות הר"ן, סימן קיבדער רבי זאגט 

דאס מאכט אז דער מענטש זאל שטענדיג  ", עס איז דא עבירות וואסָּתִמיד חֹוב ַּבַעל

, ווייל די מנא לצלןזיין א בעל חוב; דאס איז די עבירה פון הוצאת זרע לבטלה רח

און עס ווארפט אריין דעם  ,עקעלדיגע עבירה פארשטאפט דעם מח פונעם מענטש

און צום  ,מענטש אין א קטנות המח, אז דער מענטש טראכט אז ער מוז בארגן געלט

  ך א גרויסער בעל חוב.עיבט ער נעבסוף בלי



 מא
 

אז מען טוט תשובה, מען וויינט זיך  ,איז פון אלע חובותדי עצה ארויסצוקריכן 

כן דערפון. דערפאר, ירק אויס פארן אייבערשטן און מען בעט אים אז מען זאל ארויס

בעטן דעם אייבערשטן אויף אידיש יעדן טאג, ער זאל דיר העלפן דו זאלסט זאלסטו 

שפע און דו זאלסט קענען באצאלן אלע דיינע חובות. איך שרייב דיר דא א  האבן

  קורצע תפילה וואס דו זאלסט מתפלל זיין:

האב רחמנות אויף מיר, נעם מיך ארויס פון מיין קטנות און פון  ,רבונו של עולם"

; איך האב מיך צוגעברענגט איך ך אזוי שטארקטשע מיווואס איך ממיט מיין דחקות 

אריינפאלן אין שווערע חובות דורך מיינע עבירות וואס איך טו, בפרט דורך די זאל 

כמינו עבירה פון הוצאת זרע לבטלה וואס איז אזא גרויסע עבירה, עד כדי כך אז ח

זאגן אז ווער עס איז מוציא זרע לבטלה איז חייב מיתה. רבונו של עולם זכרונם לברכה 

צו דיר, איך וויל נישט זינדיגן, איך וויל זיין אן העלף מיר, איך וויל זיך צוריק קערן 

  .ערליכער איד און ארויס גיין פון מיינע חובות וכו' וכו'

הייליגע באשעפער, עס קומט יעצט יום טוב און איך האב נישט קיין געלט, איך 

דארף א סוכה, און איך דארף קויפן ד' מינים און אלע צרכי יום טוב, העלף מיר 

יך זאל האבן א שיינעם יום טוב, איך זאל קענען קויפן פאר מיין ווייב אייבערשטער א

אזוי זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן, און לייג צו דיינע שיינע קליידער אויף יום טוב", 

  אייגענע תפילות, וועסטו זען גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער וועט טון מיט דיר.

ג דעם אייבערשטן, און דערווייל זעסטו דו שרייבסט מיר אז דו בעטסט יעדן טא

נאך נישט קיין ישועה; וואס זאל איך דיר זאגן, בעט נאכאמאל און נאכאמאל אזוי ווי 

 ַיְחזֹור, ֶנֱעֶנה אוְ  ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָאָדם ָרָאה ִאם" (ברכות לב:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אויף א זאך און ער האט  ", אויב א מענטש זעט אז ער בעט דעם אייבערשטןְוִיְתַּפֵּלל

(תהילים כז נישט באקומען, זאל ער נאכאמאל בעטן, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק עס 

, אפילו דו האסט שוין אסאך דערפאר ";ה'ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב ְוַקֵּוה ֶאל ה', ַקֵּוה ֶאל " יד):

מתפלל געווען אויף דעם, זאלסטו נישט אויפהערן בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל 



 מב
 

רחמנות האבן אויף דיר, און ער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט האבן שפע אויף יום 

  טוב.

ר' נחמן טולטשינער זכר צדיק לברכה האט אויפגעשטעלט פאר זיין רבי ר' נתן די 

גאנצן ערב סוכות האט ער געארבעט זייער שווער אויף די סוכה, עס זאל זיין  סוכה; א

שיין און שטארק. ביינאכט ביי די סעודה האט ר' נחמן טולטשינער געזאגט פאר ר' 

נתן אז מען שפירט אן אנדערע טעם אין די סוכה ווען מען האט זיך געפלאגט דאס 

"דאס האסטו נאך נישט פרובירט, צו אויף צו שטעלן, האט אים ר' נתן געענטפערט: 

, העלף סּוָּכה ַטַעם ַהְּטִעֵמינּו, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹובעטן א גאנצן טאג דעם אייבערשטן: 

מיר איך זאל שפירן א טעם אין די סוכה, וואסערע טעם מען שפירט דעמאלט". 

דערפאר זאלסטו דאס נאכמאכן, דו זאלסט בעטן: "רבונו של עולם, געב מיר א סוכה, 

ך וויל זייער שטארק זיצן אין די סוכה, אבער איך האב נישט קיין געלט וכו'", אי

וועסטו זען ווי דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, און דו וועסט האבן אן אנדערע 

  סוכות.

געדענק אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ,יוחנן זאגטר'  ,הּוא" ָּברּו ַהָקדֹוׁש ֶׁשל ְּבָידֹו ַמְפְּתחֹות ָׁשהְׁש : "יֹוָחָנן' ר ָאַמר :).(תענית ב

 ַמְפֵּתַח , ְּגָׁשִמים ֶׁשל ַמְפֵּתַח "נאר אין די הענט פונעם אייבערשטן,  זענעןן עדריי שליסל

, קינדער און תחיית המתים, , די שליסל פון רעגן"ַהֵּמִתים ְּתִחַּיית ֶׁשל ּוַמְפֵּתַח , ַחָּיה ֶׁשל

אויך די שליסל  ,אין ארץ ישראל זאגט מען ,"ַּפְרָנָסה ֶׁשל ַמְפֵּתַח  ףַא  ,ָאְמֵרי ְּבַמֲעָרָבא"

  ; זעט מען אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן.פון פרנסה

אויב דו ווילסט באמת באצאלן דיינע חובות, געב איך דיר אן עצה פון מוהרא"ש 

ז"ל: גיי נאך געלט יעדן טאג, און אזוי זאלסטו צוביסלעך באצאלן דיינע חובות; איי 

וועסטו זאגן, עס איז א בושה צו גיין נאך געלט, זאלסטו וויסן א בושה איז צו זיין א 

ט געלט און מען באצאלט נישט, וואס אין אזא פאל גנב, א בושה איז ווען מען בארג

  ".ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם" (תהלים לז, כא):ווערט מען אנגערופן 



 מג
 

קען מען  ,אויב מען האט נישט קיין געלט ,(שולחן ערוך יורה דעה, סימן רנ) על פי הלכה

ך געלט "איך גיי מען דארף נישט זאגן ווען מען גייט נאגיין נאך געלט פאר זיך אליין, 

נאך געלט פאר מיר", נאר מען זאגט "איך גיי נאך געלט פאר א ארימע משפחה"; 

וועט ער  -ממה נפשך, וועט יענער אליינס פארשטיין אז דו גייסט נאך געלט פאר דיר 

איז דאך זיכער גוט. (פארשטייט זיך אז אין  -דיר געבן א שיינע נתינה, און אז נישט 

שט כדי צו זאגן אז מען גייט נאך געלט פאר זיך, מען זאגט איך גיי שטוב איז אויך ני

  נאך געלט פאר א חבר וואס האט נישט אויף יום טוב וד"ל).

צו גיין נאך געלט, איידער עס איז דא מענטשן וואס וועלן ענדערש בארגן געלט ווי 

ט נאך געלט קודם דארפסטו וויסן אז ווען דו גייס ;ווייל זיי שעמען זיך פון מענטשן

ווייסט נישט יענער אז דו גייסט פאר דיר, ער טראכט אז דו נעמסט צוזאם פאר א 

עס זענען דא  .ן דארף מען זיך צו זיין א גנבעארימע משפחה, און צווייטנס, שעמ

דאס איז א בושה, אזוי ווי עס  -מענטשן וואס בארגן געלט און זיי צאלן נישט צוריק 

רשע בארגט און באצאלט נישט, דאס  ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם" א": (תהלים לז, כא)שטייט 

און מען  ,נגעלייט זענען שולדיג פאר א צווייטן געלטאיאז  ,איז א בושה און א בזיון

  סענדיג.אומאכט זיך נישט וו

אז מען דארף אכטונג געבן אויף  ,דאס האב איך מקבל געווען פון מוהרא"ש

יענעמס געלט, און מען דארף גיין נאך געלט אויב מען האט נישט. ברוך השם אז איך 

 :)סימן כב ,שיחות הר"ן(בארג נישט קיין געלט פאר מיר, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

איך האב  ";ווי צו זיין שולדיג פאר א צווייטן ,יין שולדיג פאר זיךזאל מען זענדערש "

וואס דאס האט מיר אפ  ,מיידל סקול וכו' און אתלמוד תורה  , אישיבה אגעבויט אויפ

ן דאללער, ברוך השם איך האב עס באצאלט אן קיין עשירים אגעקאסט איבער א מילי

און אן קיין נגידים, נאר פון גיין נאך געלט און מיט די הילף פון מיינע תלמידים וואס 

  העלפן מיר.

מנא האט מיט אונז געלערנט עצות אין לעבן וואס אן דעם קען מען רח מוהרא"ש

מיין הארץ איז פול מיט לויב צום  ;ווערן א גנב, א רשע און וואס נישט לצלן
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 ;ט שכלבוואס געא רבי  ,אז איך האב זוכה געווען צו וויסן פון מוהרא"ש ןאייבערשט

פארקויפט  ו מעןבריק וואווען איינער זאל עפענען א פא: "מוהרא"ש פלעגט זאגן

וואלט יענער געמאכט יעדע מינוט מיליאנען דאללער, נאר עס איז נישט דא קיין  ,שכל

מען טיילט שכל,  אווו פארבריקדא א יא איך זאג דיר אז עס איז  ";פאבריק פון שכל

לערן זיי, וועסטו וויסן ווי אזוי און  ,פון מוהרא"ש , די ספריםנעם די ספרים פון רבי'ן

  זיך צו פירן אין לעבן און נישט פארפאלן ווערן.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן גרויס שפע אויף יום טוב, און דו 

  זאלסט זוכה זיין ארויס צו גיין פון אלע דיינע חובות.

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

  ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער חשובער 

איך וויל זאגן א ש'כח פאר'ן ראש ישיבה, זייט איך הער די שיעורים פון די ראש ישיבה 

  האט זיך מיר געעפענט א נייע וועלט ממש.

יאר אלט, און איך לייד אויף צוקער און הויך קאלעסטראל.  36איך בין א יונגערמאן פון 

ער מיר געשיקט פאר א טעסט, און ס'איז לעצטע מאל איך בין געווען ביים דאקטער האט 

  צוריקגעקומען אז מיין לעבער ארבעט זייער שוואך.

דער דאקטער האט מיך מציע געווען אז כדאי אויסצומיידן פון דארפן נעמען שטארקע 

מעדעצינען, דארף איך פארלירן אסאך פונט. אבער למעשה האב איך פרובירט שוין אפאר 

גען, ווייל איך האב א פארנומענע סדר היום, און איך האב אסאך מאל און ס'איז נישט געגאנ

  סטרעס וואס געבט מיך נישט א געהעריגע וועג זיך צוצושטעלן צו א נארמאלע סדר.
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אבער איך האב זייער מורא  sleeve יעצט האט דער דאקטער מציע געווען צו מאכן א

  ?דערפון, וואס זאל איך טון

  שמעון

  ישיבה:תשובה מאת הראש 

 וילך, כ"ב אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ד' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

  לכבוד שמעון נרו יאיר

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה " :סימן כד) ,חלק ב' ,ליקוטי מוהר"ן(דער הייליגער רבי זאגט 

ַעל  ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין, חֹוָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק , ָּתִמיד

", עס איז א גרויסע מצוה צו זיין שטענדיג ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה - ָהָאָדם

פרייליך, און זיך שטארקן מיט אלע כחות נישט צו זיין דעפרעסט. ווייל אלע מחלות 

נק קומען ווייל מען איז דעפרעסט און נישט פרייליך. און דער רבי זאגט און אלע קרע

 ַרק ָּבִאים ָרִעים ְוַהֳחָלִאים ַהַּמֲחלֹות ֶׁשָּכל ,ָאְמרּו ָהרֹוְפִאים ַחְכֵמי ַגםדארט ווייטער: "

אפילו די דאקטורים זאגן אז אלע מחלות קומען פון  ,"ַהִּׂשְמָחה ִחָּסרֹון ַמֲחַמת

  דיפרעסיע און ווייל מען איז נישט פרייליך.

דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיר און זיי פרייליך; דאנק דעם אייבערשטן 

אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט דיר, אפילו דו האסט נישט מיט וואס צו זיין 

ען מיט דעם וואס דו ביסט א איד און נישט קיין גוי. דער פרייליך, זאלסטו זיך פריי

הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו פלעגט זאגן די ברכות השחר הויך אויפן קול, 

איין טאג האט ער אויסגעלאזט די ברכה "שלא עשני גוי", איז איינער צוגעגאנגען 

יסגעלאזט א ברכה, די צום הייליגן בארדיטשובער רב און געזאגט "רבי, איר האט או

ברכה פון שלא עשני גוי", האט אים דער הייליגער קדושת לוי געזאגט: "איך האב 

שוין געמאכט היינט די ברכה! ווען איך בין אויפגעשטאנען אינדערפרי בין איך 

געווען זייער צעבראכן ביי מיר, איך האב נישט געקענט טרעפן קיין שום זאך מיט 
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ען מחיה ומחזק זיין, האב איך געטראכט צו מיר: 'א איד בין וואס איך זאל זיך קענ

איך דאך, איך בין נישט קיין גוי', און פון גרויס שמחה האב איך מיך נישט געקענט 

איינהאלטן, האב איך גלייך געמאכט די ברכה "שלא עשני גוי", און מיט דעם האב 

ט דער יצר הרע און איך מיך מחי' געווען"; זעט מען פון דעם אז אסאך מאל קומ

מאכט אז דער מענטש זאל ווערן זייער דעפרעסט, און מען קען זיך נישט מחזק זיין 

  מיט גארנישט, דארף מען זיך פרייען מיט דעם אז א גוי בין איך נישט, איך בין א איד!

עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד מיטן נאמען ר' אהרן קובליטשער זכרונו לברכה, 

ן זייער א פרייליכער איד, און איז שטענדיג ארום געגאנגען מיט א ער איז געווע

שמייכל, אפילו ער איז געווען א עני ואביון סאיז נישט געווען וואס אריין צו נעמען 

אין מויל ביי אים אין שטוב; זיין ווייב פלעגט אים פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו 

פערן: "דו גלייבסט אז עס וועט נאך פרייליך, האסט דאך גארנישט?!" פלעגט ער ענט

זיין גוט אמאל? נו, איך בארג אויס שמחה פון דעמאלט אויף יעצט, יעצט טאקע האב 

איך נישט גארנישט, אבער עס וועט נאך זיין זייער גוט, און דעמאלט וועל איך דאך 

האבן מיט וואס זיך צו פרייען, בארג איך שוין אויס אביסל פון די שמחה פון 

  לט".דעמא

איך ווייס נישט צי דו האסט זוכה געווען צו זען מוהרא"ש זכרונו לברכה. דעם 

שמייכל פון מוהרא"ש קען איך נישט פארגעסן; שטענדיג איז ער ארום געגאנגען מיט 

אזא שמייכל, אז מען האט געקענט מיינען אז עס גייט אים מורא'דיג גוט, און ער האט 

ט איז די מצב געווען פונקט פארקערט, מוהרא"ש האט אלעס וכו', וואס ווער עס ווייס

נישט געהאט קיין איין גוטן טאג אין זיין לעבן, און ער האט געהאט אויסצושטיין 

 ִלי ָהָיה אביטערע יסורים מבית ומבחוץ, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה: "

 ַצַער ֵמרֹב ָויֹום יֹום ְּבָכל ָּבִכיִתי ּוַמָּמׁש, ְּכָלל ֻּגְזָמא ׁשּום ְּבִלי - ָהעֹוָלם ְּבֶזה טֹוב ֶאָחד יֹום

", איך האב נישט געהאט קיין איין גוטן טאג אין ּוִמחּוץ ִמַּבִית ֶׁשְסָבבּוִני ֶנֶפׁש ְוַעְגַמת

מיין לעבן אן קיין גוזמא, איך פלעג וויינען יעדן טאג מיין גאנץ לעבן פון די יסורים 

סיי פון אינדרויסן און סיי פון שטוב; מיט דעם אלעם  -וואס איז אויף מיר אריבער 

ון ווען מוהרא"ש האט האט מען דאס נישט געקענט אנזען אויף אים פון אינדרויסן, א
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געזען אן אינגערמאן אדער א בחור וואס איז נישט פרייליך, פלעגט ער אים פרייליך 

צו זיין  -מאכן; דאס דארפן מיר נאכמאכן און דאס דארף זיין אונזער שטרעבן 

  שטענדיג פרייליך און ארום גיין מיט א שמייכל.

עסט, און דו זאלסט גיין  אודאי איז בעסער אז דו זאלסט אכטונג געבן וואס דו

אויף א שטרענגע דייעטע, אבער אויב עס גייט דיר נישט דעמאלט דארפסטו מאכן 

  דעם סלי"וו, ווייל עס איז א סכנה וכו'.

  דער אייבערשטער זאל דיר שיקן א רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  כן השאלה:תו

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב גענומען אביסל צייט נאך מיין ארבעט ביי מיר אין אפיס צו ליינען אייערע בריוון, 

און איך בין אינגאנצן שאקירט געווארן. איך האב יעצט געליינט וואס איר זענט דורך אין אנהייב 

נישט מוחל פאר וכו', און איך וויין מיט מיט פון אייערע וועגן. איר שרייבט דארט אז איר זענט 

אייך. גלייבט מיר איך שרייב מיט טרערן אין די אויגן. איך האב איינמאל געהערט עפעס וועגן 

  אייערע רדיפות אבער איך האב מיך נישט פארגעשטעלט ווי ווייט עס איז געגאנגען.

איך געווען אין אמעריקא, אגב, יעצט פארשטיי איך עפעס לכאורה. פאר א שטיק צייט בין 

ווען מיין שוואגער האט חתונה געמאכט, (איך האב דאס דערמאנט אין די אנדערע בריוו, איך 

ווארט נאך אויף אן ענטפער אויב מעגליך), און איר האט דעמאלט געמאכט א קידוש פאר 

ן גלייך ווען איך אייער ניי געבוירענע טאכטער נ"י. דאן ביז איך ארויף אין ישיבה צום קידוש, או

בין ארויף די טרעפ פון די ישיבה האבן א טייל בחורים אונז (מיינע שוואגערס זענען אויך מיט 
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געקומען) אנגעקוקט מיט אזא מין בליק, עס האט אויסגעזען אז מען איז אונז חושד מיט נישט 

מיר זענען אריין גוטע כוונות (אזוי האט איינער פון משפחה דאס אויסגעטייטשט). דערנאך ווען 

אין בית המדרש, האט איר אויך עפעס אזוי מאדנע אונז אנגעקוקט (עכ"פ לפי הנראה), נאר 

נאך וואס מיר האבן זיך פארגעשטעלט אז מיר זענען משפחה, האט איר מיט אזא רואיגקייט 

  (שחרור) אונז מכבד געווען צו מאכן קידוש.

ן אין מיר א רוח חיים, "כמים קרים על נפש יעדן טאג באזונדער בלאזט אייערע דרשות אריי

עיפה". זאל הקב"ה אייך געבן אסאך געזונטע לאנגע יארן להגדיל תורה לחזק לבבות נשברים, 

  עדי נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.

איך האב א קליינע שאלה, פארוואס דערמאנט מען אין ברסלב די נאמען פון רבי'ן מיט זיין 

ן בן פייגא", אזוי האב איך געזעהן עפעס א תפילה וואס איר געט מאמע'ס נאמען "רבי נחמ

  פאר איינעם מיט מוהרא"ש נאמען אויך בן זיין מאמע.

  ?נאך די הסתלקות זאגט נישט בן דעם טאטנ'ס נאמען

 שמואל פון אר"י

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

  תשע"ז לפרט קטןשנת , כ"ג אלול, וילך-יום ה' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד שמואל נרו יאיר

 און ן'רבי הייליגן פון וויסן צו געווען זוכה האב איך אז אייבערשטן דעם געלויבט

 דער וואס הלימוד דרך סדר אויפן בחורים די מיט נטלער מען וואו ישיבה א עפענען

 אמונהאין די בחורים  אריין באקט מעןוואו  און, בןעגגע אונז האט רבי הייליגער

 זאלן זייאון  דעם אייבערשטן, אטעמען ,אייבערשטן מיטן לעבן זאלן זיי ,פשוטה

 ,גיין צו וועם צו דא נישט איז ישועה א דארףהאט א צרה און מען  מען ווען אז וויסן

  .אליין אייבערשטן צום נאר
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 זיך קענסטדו  .פרייז טייערע א דעם פאר באצאלט האב איך אז זיך פארשטייט

 - געווען מבזה מיר האט מען ;אריבער בין איך זיונותב ערעוואס פארשטעלן נישט

 האט מאל איין נישט ,לחרמה עד ט'רודפ'גע אונז האט מען ,'תחי ווייב מיין מיט מיר

דורך די  ווייס געווען זענען גאסן אלעאויף מיר,  פאשקעווילן געווארפן מען

 יעדע פאר" :געזאגט דעמאלט האט כרונו לברכהז ש"מוהרא ,אגב(פאשקעווילן, 

 תלמידים געטרייע אטגעה האב איך. ברוך השם )"תלמיד א נאך זיין וועט פאשקעוויל

  .ךצעטלע אלע אמגענומעןוזצ האבן וואס

וואס זיי ווארפן קעגן  פאשקעווילן אלע אםוזצ נעמט מען אז געזען האבן זיי ווען

עטליכע  פאשקעווילן די ווארפן וועלן זיי ,געדאנק א מיט אויפגעקומען זיי זענען, מיר

 צייט קיין נישט קיינערדאך  האט דעמאלטוואס  ,השבת כניסת זמן פארן מינוט

 כתבי טערטויזענ רצענדליגע אויסגעווארפן האבן זיי ,הוה וכך .ךצעטלע אויפצוהייבן

 אלע אויפצוהייבן גאסן די אין ארויס זענען תלמידים מיינע אבער ,מיר קעגן פלסתר

 ווארפט מען ווען ליךנאר געווענ, נישט זעט מען וואס זאך א איז דאס .ךצעטלע

  .'וכו וואכןאפאר  פארפארשפרייט  עס בלייבט ךצעטלע

 ארויס זיי האבן, עצה קיין נישט איז פאשקעווילן אז געזען האבן זיי ווען ,בקיצור

 פרייטאג שולן אלע ןאי געלייגט ארוםדאס  און ,מיר אנקעגן םיסקונטר בןעגעג

 דאס זיי וועלן שול אין שבת קומען וועט עולם דער ווען יכד ,טישן די אויף נאכמיטאג

 שנעל בחורים די זיך האבן למעשה ;שטורעם א ווערן וועט אזוי און ליינען

 אםוזצ דאס און ,שבת פאר שולן אלע אין געגאנגען זיי זענען, דעם פון סטדערוואו

  .גענומען

 זיי זענען ,שולןדי  אין געבליבן גארנישט איז עס אז געזען האבן זיי ווען

 נעעבאהאלט א אין שול אין אנגרייטן דאס וועט מען ,פלאן זאא מיט אויפגעקומען

  .אויסטיילן עס מען וועט דאווענען אינמיטן און ,פלאץ

ממש  האב איך ;יאר פאר די אריבער בין איך וואס פארשטעלן נישט זיך קענסטדו 

 קינד - באזינגען מיר האט מען ,נאכגעשריגן מיר האט מען ,גאס אין גיין געקענט נישט
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 בריוו געשיקט ארום האט מען ;'וכו נאכשרייען מיר פלעגן קינדער אלע, קייט און

 ווייב מיין צו רעדן נישט זאל קיינער אז ענגליש אין און אידיש אין ניםשכ אלע פאר

 נישט קיינמאל נאך איז וואסויף אן אופן אקעגן מיר  הפגנות געמאכט האט מען ;'תחי

 קעגן א מענטש; גאסן די אין שרייען צוזאמען גיין זאלן פרויען און מענער אז ,געווען

 פארגעקומען איז חדר אין ןעגיי קינדער די וועןאין די צייט  פריצו יעדן ,מזה חוץ

 טאג פארשעמט איר און' תחי ווייב מיין אפגעווארט האט מען ,פרויען פון הפגנות

 מיינע געווארפן ארויס האט מען ;'וכו אנגענומען נישט זיך האט קיינעראון  ,טאג נאך

  מוסד וואו זיי האבן געלערנט. די פון קינדער

 נישט האסט דו אז מיר שרייבסט דו ווייל ,געווען מאריך אביסל האב איך

 פאסיג איז אלעס נישט אז זאלסטו וויסן .ט'רודפ'גע מיר האט מען ווייט ווי סטגעוואו

 מיר פאר אפגעשריבן האב איך( ,געשריבן גארנישט נאך האב איך און ,'וכו שרייבן צו

 בין איך ווען פון אריבער אלץ בין איך וואסוואו איך האב אריינגעשריבן , ספר א

 האט עס ווער ;געליטן האב איך וואס טאג יעדן - ן'רבי הייליגן צום געווארן מקורב

 גארנישט זיך קענסטדו , אויגן זיינע פון טרערן געגאסן זיך האט געליינט דאס

  ).פארשטעלן

 בן' נאמען 'סמאמע ביים ן'רבי דעם פטרו מען פארוואס פרעגסט דו וואס דאס

זיין  ביים פןרו אים זאל מען געוואלט האט רבידער  ;שמחה בן נישט און, 'פיגא

 אים האט זיאז  מאמע זיין פאר געווען טוב מכיר זייער האט ער ווייל ,נאמען ס'מאמע

 ,צדיק באהאלטענער א געווען איז טאטע ס'רבי דער .שמים יראת מיט אויפגעצויגן

 נאר, שטוב איןגעפונען  נישט האט זיך עראון  ליידן גלות צייט רוב געווען איז ער

 רבי דער ווען, ן'רבי דעם געווען מגדל האט זי - קתדי צדי פיגא ,מאמע ס'נרבי דעם

 אפגעגאסן זי האט אויך און ,ן'רבי פארן קאפל א אנגעטון זי האט געווארן געבוירן איז

 בעל איר זיידע דער הייליגער פון קבר צום כסדר נעמען אים פלעגט זי ;הענט זיינע

 רגרויסע א אויסוואקסן זאל קינד דער אז וויינען דארט און זכותו יגן עלינו, טוב שם

כותו ז פיגא בן נחמן רבינו פןרו אים זאל מען לטגעווא רבי דער האט דערפאר, צדיק

  יגן עלינו.
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 ,עותויש זיך אויף מען ברענגט צדיק א פון נאמען א מזכיר איז מען מאל סיעדע

 ַהַּצִּדיִקים ֵׁשמֹות ַהְזָּכַרת ְיֵדי ַעל" :)כ סימן ב, חלק צדיק, אות המדות, ספר( זאגט רבי דעראון 

 גרויסע א איז דערפאר ";ַהֶּטַבע ְלַׁשּנֹות ְּכלֹוֶמר ,ְּבֵראִׁשית ְּבַמֲעֵׂשה ִׁשינּוי ְלָהִביא ְיכֹוִלין

 הצדיקים בזכות בעטןמען  זאל ,הועיש א אויף אייבערשטן דעם בעט מען וועןאז  זאך

  .המה בארץ אשר הצדיקים ובזכות ,שבדורינו

 דעם זיין מזכיר אן ,ש"מוהרא בזכות זאגן קען מען צי פרעגסט דו וואס דאס

 מען ווען אז צדיקים פון נאך זאגט מען ,שאלה די בכלל איז וואס ;נאמען ס'נטאטע

 ווי אדער, געוואוינט האט צדיק דער וואו שטאט די פון נאמען דעם נאר דערמאנט

דערמאנט דעם שטאט  מעןאז  למשל .שמים רחמי מעורר שוין מען איז ליגט צדיק דער

כותו יגן ז לוי קדושת רהייליגע דער בזכות הועיש א שוין מען ט'פועל יטשוב'רדאב'

  עלינו.

 האט מען ווען פריצו אז יעדן )משנה יומא ג, א(עס שטייט  ;ל"חז א דאס איז באמת

 המקדש בית אין אויבן ארויף מען איז ,שחר של תמיד קרבן דעם זיין מקריב ואלטגעו

 ,ליכטיג שוין ווערט עס אז געזען ממונה דער האט אויב, טאג שוין ווערט עס צי קוקן

 ביז ליכטיג שוין איז עס ",ֶׁשְּבֶחְברֹון ַעד ,ַהִּמְזָרח ָּכל ְּפֵני ֵהִאיר" :אויסגעשריגן ער האט

 ביז ליכטיג שוין איז עס אז וועג אזא אויף זאגן געדארפט ער האט עפעס וואס ;חברון

 ְזכּות ְלַהְזִּכיר ְּכֵדי" :ברטנורא דער זאגטנאר  ,ליכטיג שוין איז עס אזוי סתם זאג, חברון

 אבות די פון זכות די זיין מעורר געוואלט האטממונה  ער", דֶחְברֹון ַמְזִּכיִרין ,ָאבֹות

 דארט וואס' חברון' דערמאנט דעם שטאט ער האט, יעקב און יצחק אברהם הקדושים

 צדיק דער וואו שטאט די נאר זאגט מעןווען  אז מען זעט. הקדושים אבות די ליגן

  .וועלטן אלע אין ליכטיג שוין ווערט ליגט

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  
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~~~~~~~~~~   

  תוכן השאלה:

  לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

אייערע הערליכע רייכע שיינע  א גוטן. איך האב נישט קיין ווערטער אייך צו באדאנקען אויף

  שיעורים. זייט איך האב אנגעהויבן הערן די שיעורים, בין איך געווארן א צווייטע מענטש ממש.

איך וויל אביסל אויסדרוקן מיינע געפילן צו אייך, אפשר וועט איר מיך קענען העלפען. איך 

איר קענט זיך אויס מיט די ... בין א ... חסיד, א טאטע פון צוויי קינדער. איך ווייס נישט צי 

חסידות, ביי אונז דער וואס רעדט פון ברסלב, אדער עפנט ברסלבע ספרים, ווערט אינגאנצען 

אפגעפרעגט. פארוואס? ווייל ס'איז דא דעם רבינ'ס שמועסן, און יעדער מוז ווערן מחוזק נאר 

ס'איז נישט געמאכט  דורך דעם. איך מאך עס נישט אוועק ח"ו, וואס זאל מען אבער טון אז

  פאר יעדן איינעם?

מיך גייט נישט אן וואס מענטשן זאגן וועגן מיר. אבער מיין ווייב, ווען זי הערט די ווארט 

ברסלב, פארט ארויף איר בלוט צום קאפ, און ס'איז זייער שווער אזוי אנצוגיין ווען ס'בלייבט 

  נאר צווישן מיך און באשעפער.

ין האב אויך א ספק אויב די גאנצע זאך וואס איך ווער מקורב צו דער אמת איז אז איך אלי

ברסלב איז אמת אדער נישט, אפשר איז עס נאר א וועג ווי אזוי צו אנטלויפן פון מיין חסידות. 

  אבער מצד שני, דורך דעם האב איך אנגעהויבן דאווענען מיט מנין יעדן טאג שחרית.

ווישן די שורות, און געבט מיר אפאר עצות וואס צו איך בעט אייך, ליינט דעם בריוו אויך צ

  טון.

  .יישר כח פאר אלעס

  אהרן 

  תשובה מאת הראש ישיבה:
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 וילך, כ"ג אלול, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ה' פרשת נצבים -רת ה' יתברך בעז  

  נרו יאירלכבוד אהרן 

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

ר' נתן איז אמאל אריין געקומען צום רבי'ן און געזען ווי דער רבי וויינט זייער  

שטארק, און דער רבי רופט זיך אן צו אים: "אזאנס אויס צו טראכטן אויף מיר? אז 

איך בין פון כת ... רחמנא לצלן?" ר' נתן האט נישט געקענט צוקוקן ווי דער רבי 

  וויינט, איז ער אוועק געגאנגען.

' נתן האט שפעטער פארציילט אז ער האט נישט פארשטאנען פארוואס דער רבי ר

וויינט, וואס גייט דיר אן וואס יענער זאגט? האט ער געזאגט אויף דיר אז דו ביסט פון 

וואס גייט עס דיר אן?! אבער שפעטער ווען דער רבי איז אוועק און ר'  -כת ..., ובכן 

דעם הייליגן רבינ'ס עצות אין די וועלט, און עס נתן האט געוואלט אריין ברענגען 

האט זיך אנגעפאנגען א שרעקליכע התנגדות, מען האט גע'רודפ'ט ר' נתן מיט 

שרעקליכע רדיפות, האט ר' נתן געזאגט: יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס דער רבי 

געוויינט האט אזוי געוויינט, נישט ווייל יענער האט גערעדט אויף אים, דער רבי האט 

ווייל ער האט געזען אז דורך די מחלוקת, דורך די לשון הרע וואס מען רעדט אויף 

אים, וועלן מענטשן נישט מקורב ווערן צו אים, און עס וועט זיין זייער שווער אריין 

  צוברענגען אין מענטשן די עצות.

עלייט לגבי וואס זאג איך דיר דאס? דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וויפיל אינג

און בחורים זאגן מיר דאס וואס דו שרייבסט מיר; זיי ווילן זיין מקורב צום רבי'ן, זיי 

זעען אז דער רבי ער האט א שפראך צו זיי, אזוי ווי דו שרייבסט מיר, אז פון ווען דו 

הערסט דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער ביסטו געווארן אן אנדערע מענטש, דו גייסט 

איינער פון די  -וכו' וכו', אבער זיי וויינען אז זיי האבן מניעות אין שול דאווענען 

ווייב, א צווייטער פון די עלטערן וכו', דאס אלעס קומט פון לשון הרע און הוצאת 

שם רע וואס דאס האט גורם געווען אז מענטשן מיינען אז ברסלב איז א פלאץ פון 

ר וויל אז זיין קינד זאל זיך דרייען משוגעים, א פלאץ פון הולטייעס חס ושלום, און ווע
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, ְּכָלל חֹוְלִקים ֵאין ָעַלי" :סימן קפב) ,(שיחות הר"ןגעזאגט דער רבי האט אויף אזא פלאץ; 

ה ִמי ַעל חֹוְלִקים ֵהם ַרק  ָראּוי ְּבַוַּדאי ָּכֶזה ִאיׁש ְוַעל ָעָליו ַהחֹוְלִקים ֶׁשּבֹוִדים ְּכמֹו ּכַ  ֶׁשָעשָֹ

דאס וואס זיי  טוטאויף מיר קריגט מען נישט, זיי קריגן אויף איינעם וואס ", ַלֲחק

  טו, און אויף אזא איינעם דארף מען קריגן. זאגן אז איך

פאר זיין נשמה אז מזבוב ועכביש)  -(סיפורי מעשיות, מעשה ז' ציילט דערדער רבי האט 

: צום בית דין של מעלה איז אראפ געקומען אויף דער וועלט האט דער ס"מ געשריגן

 "מיך באשאפן? ט מעןפארוואס הא ,אויב די נשמה קומט אראפ אויף דער וועלט"

ך דיר וגיי ז ,די נשמה מוז אראפקומען אויף דער וועלט"פערט: טנעם געאיהאט מען 

 , איז ער אוועק געגאנגען און ער איז צוריק געקומען מיט אן אלטיטשקער"אן עצה

, און די זיי האבן געלאכט און געזאגט אז זיי האבן שוין אן עצה אן איינגעבויגענער,

  נשמה קען שוין אראפ קומען אויף דער וועלט.

ווען דער רבי איז צוריק ; ער לאכט פון רבי'ן? איז די עצה פונעם ס"מ וואס

פאר זיינע  געקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט אז ער האט געברענגט א מתנה

ם, און אזוי איז טאקע געווען, עס אימען וועט קריגן אויף  -קת" "מחלו תלמידים:

וואס האלט נאך אן ביזן היינטיגן אנגעהויבן א מחלוקת אויפן רבי'ן דעמאלט האט זיך 

גיין צו  זאלנגערמאן אימען זעט אן אינטערעסאנטע זאך, א בחור'ל אדער א  טאג;

און מען וועט זיך  ,ויף קוקןם אראירבי'לע עס זאל נאר זיין, וועט מען  ערעוואס

ר אז א בחור אדער א וים, אבער אזוי ווי מען ווערט געוואאיטשאטשקען מיט 

די גאנצע משפחה  ;א פייערגלייך ווערט  ,נגערמאן איז אנגעקומען קיין ברסלבאי

ווער רעדט נאך אז מען  ;ם אראפ וכו'איאון מען קוקט  ,םאיהייבט אן קריגן אויף 

עק שוין ממש דעמאלט איז "היכל הקודש"  אז ער דרייט זיך איןר ויווערט געווא

נגערמאן נעמט מען אים ארויס פון ישיבה, און אויב איז ער א אימען ווארפט  ;וועלט

  .זיינע ביינער, מען העצט אויף די ווייב וכו' וכו' איבערזיך 

 ךדינישט קריגן מיט קיינעם, האלט  זיך איך וואלט דיר ג'עצה'ט אז דו זאלסט

פייער  א עס לוינט נישט צו מאכן ,תשט קיין מחלוקאון מאך ני, יין רביד ווייטער ביי
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זיך נעמען אויף דיינע ביינער. מען  צע משפחה זאלנאג דיוואס וועט צוברענגען אז 

, אן דעם וואס מען לעבלט זיך אפ אלץ ברסלב'ער זיין מקושר צום הייליגן רבי'ןקען 

, שיחות הר"ן( רבי'ן ןואויפן סדר דרך הלימוד פ אן לערנען ייבה -ס עצות 'ננעם דעם רבי

 שנים מקרא ואחד תרגום, –מאך דיר א שיעור צו לערנען יעדן טאג מקרא  ;סימן עו)

אחד תרגום ביז שני, מאנטאג זאלסטו ווייטער גיין ו נטאג זאלסטו זאגן שנים מקראוז

 ,אךוו סוף קומען וועט עס וועןאז  אזוי, רעייטוו אזוי און, יז שלישיב פרשה מיט די

זיך מאך נאכדעם  .אחד תרגוםו אנצע פרשה שנים מקראג נדיגט דיעוועסטו האבן גע

טו לערנען סיעדן טאג זאל, אנהייב מסכת ברכות אן פון הייב -אין משניות  יעורש א

זאלסטו גיין צו סדר  נאכדעם ,דר זרעיםזיין ס מסייםז דו וועסט בי ,פרקים א פאר

 אפילו דו פארשטייסט נישט; אין גמרא יעורש א אויך זאלסטו זיך מאכןאזוי  .מועד

 ווערטער זאג ווייטער דיפאלג דעם רבי'ן און קוק נישט אויף קיינעם,  וואס דו לערנסט,

  .רייניגט דעם מענטש תורה יד פון ווערטער דיווייל  ,הייליגע תורה יד פון

 ,ִאיִניׁש ִליְגִריס ְלעֹוָלם ,ָרָבא ָאַמר" :)ה יט.(עבודה זרגן זאכמינו זכרונם לברכה זאגן ח

ָּגְרָסה " :(תהלים קיט, כ) ֶׁשֶּנֱאַמר, ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדא ַּגב ַעל ְוַאף ,ִדְמַׁשַּכח ַּגב ַעל ְוַאף

וואס ער אפילו ער פארגעסט  ייליגע תורהה אל לערנען דיז מענטש א ",ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה

חכמינו זכרונם לו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט. נאך זאגן אפי און, נטלער

 אסאך זאגן די קודם דארף מען ,"ִליְסַּבר ַוֲהַדר ,ִאיִניׁש ִליְגַמר" :)סג. (שבתלברכה 

   און נאכדעם קומט מען צו פארשטיין., ווערטער

אך וואס דו ביסט שפר אויף די אייבערשטן רעדן דיין הארץ צוםצואויס זיך זע

 אויף זאלסטו רעדן צום באשעפער ,אידיש איז שפראך דיין אז; געוואוינט צו רעדןצו

אויף ענגליש.  זאלסטו רעדן צום באשעפער ,איז ענגליש אז דיין שפראך, אידיש

ווארסט אס דו ווזאכן  און סיי, אריבער אס דו ביסטוו אלעס דערציילן סיי אים זאלסט

  צו געהאלפן ווערן.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.
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