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 חיזוק און הדרכה פאר די מיידלעך פון בית פיגא

 יום ב' פרשת ויקהל פקודי, י"ח אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 אלע טייערע תלמידות פון בית פיגא תחי' לכבוד

זיך אויפפירן מיט גרויס דרך ארץ; איר ווייסט דאך איך בעט אייך זייער איר זאלט 

אז ביים רבי'ן איז געווען דרך ארץ א יסוד היסודות, דער רבי האט געזאגט: "ווען קיסרין 
און קעניגן וואלטן געוואוסט וואסערע דרך ארץ איך לערן מיט מיינע מענטשן, וואלטן 

 זיי געשיקט זייערע קינדער לערנען צו מיר".

ט איר אז דער עיקר פון א מענטש איז זיינע מידות; אויב מען פירט זיך וויסן זאל

מיט דרך ארץ ווייזט דאס אז דער מענטש איז א וואוילער מענטש, אבער אויב מען פירט 
זיך אויף מיט חוצפה, מען שטערט די כיתה, דעמאלט זעט מען גלייך אז דער מענטש 

 איז נישט קיין ערליכער מענטש.

געזאגט: "איך קען יעדן העלפן, אפילו א מענטש וואס איז זייער דער רבי האט 
(אבות ווייט פונעם אייבערשטן, חוץ אן עזות פנים"; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

לייג אים אין גיהנום.  -", פאר אן עזות פנים איז דא איין עצה םּנְֹלֵגיִה  ִניםּפָ ַעז " ה, כ):
אלע תלמידות פון בית פיגא, איר זאלט זיך אויפירן צו דעריבער בעט איך אייך זייער 

אייערע טיטשערס מיט דרך ארץ; מיט דעם וועט איר זיך איינקויפן א גוטע נאמען און 
 איר וועט טרעפן יעדער איינער פון אייך א גוטע שידוך ווען עס וועט קומען די צייט.

מיט ערליכע מיידלעך,  נאך א זאך וויל איך אייך בעטן: איר זאלט זיך חבר'ן נאר

ווייל אז מען האט גוטע חבר'טעס איז דאס לעבן א גוט לעבן, אבער אויב חס ושלום 
 מען חבר'ט זיך מיט נישט גוטע חבר'טעס וועט דאס אייך שטערן אייער לעבן.

מוהרא"ש זאגט: "וואס איז די סימן ווי אזוי מען קען וויסן ווער עס איז א גוטער 

וקט וואס יענער רעדט"; אויב מען זעט א מיידל רעדן איידעלע חבר וכו'? אז מען ק
זאכן איז זי א גוטע חבר'טע, אבער אויב זי רעדט נארישקייטן, זי רעדט זאכן וואס זענען 
נישט איידל, איז א סימן אז זי איז נישט ערליך, אפילו זי זעט אויס פון אינדרויסן וואויל. 

מען קען דערקענען ", ְּבִליְׁשֵניּה ָּבִדיק ַרב" )::לין יז(חוזאגן כמינו זכרונם לברכה חווייל 
דאס א סימן אז אויב רעדט מען איידל איז  ;אויף א מענטש לויט זיין רעדן ווער ער איז

. אזוי ווי דער און אז נישט איז מען נישט קיין ערליכער איד ,מען אן ערליכער איד
"ווער עס רעדט ניבול פה איז א סימן אז  סימן א):(ספר המידות, אות ניבול פה, הייליגער רבי זאגט 

זיין גאנצע קאפ איז אים פארדארבן רחמנא לצלן"; דעריבער זאלט איר אוועק שטיין 
 פון חבר'טעס וואס רעדן פון נישט איידעלע זאכן.
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יעדע זאך וואס איר דארפט אין לעבן זאלט איר זיך צוגעוואוינען צו בעטן נאר 

יל נאר דער אייבערשטער פירט דער וועלט און נאר ער קען פונעם אייבערשטן, ווי
העלפן דעם מענטש ווען מען האט רחמנא לצלן א צרה, עס איז נאריש צו בעטן פון 

מענטשן הילף, ווען דער מענטש קען זיך אליינס נישט העלפן. דער רבי האט אונז 
און מיר זאלן  אויסגעלערנט אז מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן אויף אונזער שפראך

אים אלעס פארציילן, דאס וועט אונז ברענגען נענטער צו אים און אזוי וועלן מיר 
 געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס מיר דארפן.

וועט איר האבן א גוט לעבן; איך  עמען מיינע ווערטערנאיך האף אז איר וועט אנ
לן האבן ערליכע האב געעפענט די סקול מיט גרויס פלאג און מיה, נאר אז מיר זא

תלמידות, מיידלעך וואס לעבן מיט יראת שמים און גייען אנגעטון בצניעות. יעדן צופרי 
אז אלע זאלן זיין  -סיי פון חדר און סיי פון סקול  -בין איך מתפלל פאר אלע קינדער 

ערליכע אידן און אויפשטעלן ערליכע שטובער. איך פארגיס אסאך טרערן אויף יעדן 
 אזונדער.פון אייך ב

איך האף אז איר וועט אויסהערן וואס אייערע טיטשערס לערנען מיט אייך און איר 

 וועט זיך פירן מיט דרך ארץ, וועט איר מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיידלעך זאלן נישט רעדן וועגן בחורים

 י"ח אדר, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרשת ויקהל פקודי,  - בעזרת ה' יתברך

 תחי' ... לכבוד

איך בעט אייך זייער איר זאלט נישט רעדן צו מיידלעך וועגן בחורים; עס איז נישט 
קיין ערליכע זאך און עס איז נישט קיין קלוגע זאך. איך וועל אייך מיטן אייבערשטנס 

 הילף ברענגען א גוטע בחור פון ישיבה.

עגן בחורים, אויב איר וועט רעדן מיט מיידלעך פון רעדטס נישט מיט קיינעם וו
בחורים וכו' וועט איר מיר וויי טון; איך האב אייך אריין גענומען אין סקול ווייל איך 

וויל איר זאלט האבן א גוט לעבן. אויב איר וועט פאלגן וואס דער ראש ישיבה זאגט 
לוגער און איר וועט נישט וועט איר האבן א שיינע לעבן, אבער אויב איר וועט זיין ק

 פאלגן, וועט נישט זיין גוט.
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פון היינט און ווייטער, אויב א מיידל קומט צו אייך רעדן וועגן בחורים זאגט פאר 

יענע מיידל שיינערהייט: "איך בעט דיר רעד נישט צו מיר וועגן בחורים, איך וויל פאלגן 
 נס הילף א כלה ווערן.דעם ראש ישיבה"; נאך אביסל וועט איר מיטן אייבערשט

געדענקט וואס איך זאג אייך: "חבר'ט זיך נאר מיט ערליכע מיידלעך, וועט אייך 

 גוט זיין".

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווען מ'פאלגט האט מען הצלחה

 יום ב' פרשת ויקהל פקודי, י"ח אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 

 ... תחי' לכבוד

הערן אז איר פאלגט נישט וואס מיר האבן גערעדט; איך  עס טוט מיר זייער וויי צו
האב אייך שוין אפאר מאל געשריבן אז איר זאלט נישט רעדן מיט אנדערע מיידלעך 

וועגן בחורים וכו', און יעצט הער איך צוריק אז איר רעדט מיט מיידלעך וועגן בחורים 
 וכו'.

ע מיידלעך וכו'; איר מאכט עס איז א נארישע זאך פון אייך אז איר רעדט צו אנדער

זיך א שלעכטע נאמען צווישן די מיידלעך. די מיידלעך פארציילן דאס פאר זייערע 
עלטערן און נאכדעם מאכט איר זיך צונאר צווישן אלעמען, עס טוט מיר זייער וויי אז 

 איר פאלגט נישט.

ה זאגט איין זאך קען איך אייך זאגן, אויב איר וועט פאלגן וואס דער ראש ישיב
ווילט איר האבן א  -וועט איר האבן א שיין לעבן; די בחירה ליגט אין אייערע הענט 

שיינע לעבן, קענט איר עס האבן, ווילט איר טון וואס אייער קאפ זאגט, ווילט איר 

 זאל אייך דער אייבערשטער העלפן איר זאלט אנקומען גוט... -אליינס גיין 

 ך גוט זיין בזה ובבא.אז איר וועט מיר פאלגן וועט איי

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 מיט'ן רבינ'ס עצות קען מען ארויסקריכן פון אלע פראבלעמען
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פרה, מברכים ניסן, כ"ב אדר,  -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ח לפ"ק

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז אייער קינד איז מצליח אין תלמוד תורה ביים מלמד 
הרב ... נרו יאיר; ער איז אן אויסגעצייכענטער מלמד, די קינדער ווערן אויפגעבויט מיט 

אין דעם זכות זאלסט איר זוכה זיין צו זען נחת ביי אלע  (חסר),זעלבסטזיכערקייט 

 געזונטערהייט.אייערע קינדער 

ווארטן וכו'; א מענטש דארף זיין א מכיר את מקומו. אודאי איז קינדער א  בנוגע
ברכה, אבער קודם דארף מען זיין געזונט. די תורה הייבט זיך אן: "ְּבֵראִׁשית", דאס 

(ספר המידות, אות תשובה, "ָּבָרא", דארף מען זיין געזונט. אזוי אויך זאגט דער רבי  –ערשטע 

"ִּתקּון ַהגּוף קֹוֶדם ִּתקּון ַהֶנֶפׁש", א מענטש דארף אכטונג געבן קודם אז זיין גוף  ד):סימן פ

זאל זיין רואיג און נישט איבערשטרענגען, נאכדעם זאל ער אכטונג געבן אויף זיין נפש; 
ווייל חס ושלום אויב דער מענטש איז נישט גרייט פאר נאך קינדער וכו' און מען ווערט 

קען מען אלעס פארלירן רחמנא לצלן. דער הייליגער בעל שם טוב  -איבערגעשטרענגט 
זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "א קליינע לאך אינעם גוף איז א גרויסע לאך אין די 

 נשמה"; ווייל אז מען איז נישט געזונט קען מען גארנישט טון.

יאר ווען  איך זאג אייך איר זאלט מאכן א הפסקה וכו'; קודם פאר א יאר און נאך א
 איר וועט זיין ביי אייערע כוחות, וועט מען דעמאלט זען.

בנוגע וואס איר שרייבט אז איר שפירט אסאך בעסער יעצט ווי פאר א יאר צוריק; 

(ליקוטי מוהר"ן, איך פריי מיר זייער צו הערן אז איר שטארקט זיך מיט אמונה. דער רבי זאגט 

מיט אמונה, איז אזוי ווי איינער וואס שטייט אויף א מענטש וואס לעבט  חלק א', סימן לה):
פון א גוטע שלאף אויסגערוהט און רואיג; ווי מער א מענטש חזר'ט זיך איין די אמונה 

אלץ מער ווערט ער זעלבסטשטענדיג און זעלבסטזיכער, מען האט נישט מורא פון 
לעס איז דער קיינעם און מען האט נישט קיין שום פחדים, ווייל מען ווייסט אז א

אייבערשטער, וואס ער איז "ְמַמֵלא ָּכל ַעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאֹות 
ִּבְלָעֶדי ִיְתָּבַרך ְּכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", אלעס איז נאר ער, עס 

 איז גארנישט דא אויף דער וועלט נאר דער אייבערשטער.

גער ליובאוויטשער רבי זכותו יגן עלינו פלעגט ענטפערן שאלות פאר דער פריערדי
טויזענטער מענטשן; זייער אסאך מאל פלעגט ער נישט שרייבן א תירוץ, נאר ער פלעגט 
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צוריק שיקן די שאלה וואס יענער האט געשיקט אונטער געשטראכן דעם תירוץ פון 

ר פרעגט צי איר זאלט גיין נעמען יענעמס ווערטער אליינס. לגבי וואס זאג איך דאס? אי
הילף וכו'; איר אליין שרייבט דאך אליינס דער תירוץ אויף אייער קשיא, איר שרייבט 

אז פאר א יאר צוריק איז געווען אסאך ערגער וכו' און היינט שפירט איר זיך שוין אסאך 
 בעסער וכו', דארפט איר דעמאלט נישט גיין צו קיינעם וכו'.

ליידט אויף גייסטשע פראבלעמען, אויב וועט ער נעמען דעם א מענטש וואס 

רבינ'ס עצות בתמימות ופשיטות וועט ער ווערן אויסגעהיילט, נישט סתם אויסגעהיילט 

נאר ער וועט זיין געזונטער ווי סתם איינער וואס ווייסט נישט פון רבינ'ס לימודים. דאס 

שוין בייגעוואוינט צענדליגער דאס  איז נישט קיין ברכה, דאס איז א מציאות! איך האב

אבער איינער וואס איז אן אויבער חכם, ער איז קלוגער פון רבי'ן, ביי אים איז די  .מאל

גאנצע זאך פון אמונה צו פשוט וכו', אזא איינער וועט נישט אויסגעהיילט ווערן אפילו 

ן זיך מיט ער וועט טרעפן דעם גרעסטן טערעפיסט, דאס איז א מציאות וואס מען קע

 דעם נישט דינגען.

ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּפׂש  "ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִרי (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ה):דער רבי זאגט 

ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה", דער עיקר אויף וואס א מענטש דארף ארבעטן צו 
סֹוְבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים  איז צו אמונה, "ִּכי ֵיׁש -צוקומען 

ֶהֳחָלִאים ַרק ִּבְׁשִביל ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", ווייל עס זענען דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן 
אינטערעסאנטע מחלות און זיי ליידן נעבעך זייער שטארק, נאר ווייל זיי האבן נישט 

גייסטישע פראבלעמען, וואס זייער  -גייט ארויף אויף יסורי הנפש  קיין אמונה; דאס
אסאך מענטשן ליידן זיך נעבעך צאם פון די סארט מחלות. דער רבי זאגט ווייטער: "ִּכי 

א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה,  -ַעל ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה, ָּבִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ֶׁשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם 
לא ְזכּות ָאבֹות", ווען א מענטש האט נישט קיין אמונה, ער ליידט נעבעך פון די מחלות וְ 

וואס קומען פון חסרון אמונה, אזא איינעם העלפט נישט קיין רפואות, עס העלפט נישט 

קיין תפילה און אויך נישט זכות אבות, דאס גייט ארויף אויף די יסורים וואס מענטשן 
יעדער  -לע סארט יסורי הנפש; עס פייניגט זיי פון אינעווייניג מאכן נעבעך מיט פון א

 מיט זיינע שלעכטע מחשבות און די איינציגסטער רפואה אויף דעם איז אמונה.

לכאורה איז זייער שווער צו פארשטיין, ווי קען מען זאגן אז עס העלפט נישט קיין 
"ַעל־ְיֵדי ְּתִפָּלה ְיכֹוִלין ָלבֹוא ַלּכֹל,  קיא):(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן תפילה, דער רבי זאגט דאך 

ְלָכל טּוב, ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְלָכל ַהְּקֻדּׁשֹות ּוְלָכל ָהֲעבֹודֹות ּוְלָכל ַהּטֹובֹות ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות", 
 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רנ): דורך תפילה קען מען אלעס באקומען; אויך זאגט דער רבי

ֶּטַבע ְמַחֵּיב ָּכ, ּוְתִפָּלה ְמַׁשָּנה ַהֶּטַבע", תפילה איז משנה די טבע; קומט אויס אז עס "ַה 
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איז נישט שייך צו זאגן על פי דרך הטבע איז נישט דא קיין וועג ארויס, ווייל תפילה איז 

אֹות, ְוא א ְרפּו -העכער פון די טבע, נו, ווי אזוי זאגט דער רבי: "ֶׁשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם 
 ְּתִפָּלה"?

נאר דער תירוץ איז זייער פשוט, אין הכי נמי, אויב דער מענטש וועט דאווענען 

פאר זיין פראבלעם וועט ער זיכער געהאלפן ווערן, נאר דער פראבלעם איז אז דער 
מענטש וואס האט נישט קיין אמונה גלייבט נישט אז ער וועט געהאלפן ווערן דורך 

אן אויבער חכם, ער האלט אין איין זאגן: "איך בין שוין דערנאך", "איך תפילה; ער איז 

בין א קראנקע", "פון מיר וועט שוין גארנישט זיין". דאס זאגט דער רבי: "ִּכי ַעל ְיֵדי 
ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", אז מען האט נישט קיין אמונה, "ָּבִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות", קומען 

, דמיונות, אנגעצויגענקייט, ספיקות און בלבולים, "ֶׁשֵאין שרעקליכע קרענק, פחדים
א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה, ְולא ְזכּות ָאבֹות", נישט אז עס העלפט נישט, נאר  -מֹוִעיל ָלֶהם 

דער מענטש קען נישט דאווענען ווייל ער גלייבט נישט אין זיך, אז זיינע תפילות וועלן 
 אים אויסהיילן.

יך אין זייט ווייטער מתפלל; איך בין אסאך מתפלל פאר אייך און פאר שטארקט אי

 אייער מאן, נאך אביסל וועט איר זען א גאנצע ישועה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועגן דעם בנין אין אומאן, מ'דארף בארגן געלט מיט א חשבון

 פרה, מברכים ניסן, כ"ב אדר, -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ח לפ"ק

 מיין טייערער ... לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

איך וועל זיין מיט דיר זייער אפען; איך האב געבארגט מאה אלפים ביז צוויי יאר, 

נאכדעם האב איך א חוב ביז קומענדיגע יאר חנוכה פון פופציג טויזנט. יעצט דארף איך 
זיבעציג טויזנט דאללער; געלויבט דעם באצאלן אויף ראש חודש ניסן א חוב פון 

אייבערשטן אז די בחורים האבן אריין געברענגט געלט פורים און איך האב דאס געלט 
צו באצאלן. דער מלוה זאגט מיר ער איז גרייט צו ווארטן נאך אביסל אבער איך דארף 

 האבן א חשבון ווי אזוי איך גיי דאס באצאלן.

צען יאר פון ווען מיר האבן געעפענט די ישיבה  איך האב שוין געבארגט במשך די
קרוב צו א מיליאן דאללער און איך האב ברוך ה' אלעס באצאלט אויפן טאג אדער פארן 
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זמן הפרעון, אלץ ווייל איך האב געבארגט מיט א חשבון. איך האב אוועק געלייגט אלע 

גן אין דער וועלט אפגעצאלטע שטרות און איך וועל דיר עס ווייזן. אבער סתם צו באר
קען איך נישט; אויב דו האסט איינער וואס איז מיר גרייט צו בארגן אויף א  -אריין 

שפעטערע זמן, בין איך גרייט צו בארגן ביז א האלב מיליאן דאללער צו קענען ענדיגן 
דעם בנין פאר דעם יאר. גלייב מיר, ווי שטארק דו ווילסט דעם נייעם בנין וויל איך דאס 

מער; איך ווייס נישט צי דו האסט אפילו געזען וואו איך שטיי איין, אויב מיר  אסאך
וועלן נאך נישט האבן אונזער בנין גרייט אויף דעם יאר, וועל איך דיר ווייזן וואו איך 

 שטיי איין, איך וועל דיר ווייזן דעם בית הכסא וואס מיר ניצן ראש השנה וכו' וכו'.

כוחות; מיר וועלן ענדיגן דעם בנין מיט תפילה. מיר שטארק דיר מיט אלע דיינע 

וועלן מאכן א שיינעם חנוכת הבית אין אומאן און איך וועל קענען אויסרופן וואס ר' 
נתן האט אויסגעשריגן ביים חנוכת הבית פארן קלויז אין אומאן: "איך האב געבויט 

נות פון ארימעלייט", נישט מיט קיין געלט פון עשירים, נאר פון די רצו -דעם קלויז 
וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען צו ברענגען נאך א פרוטה און נאך א פרוטה; יעדער 

האט געברענגט זיינע לעצטע פרוטות ביז מען האט געענדיגט בויען דעם קלויז אין 
 אומאן, און מוהרא"ש פירט אויס די מעשה: "וזה שייך בכל דור ודור".

 עלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל ה

... 

~~~~~~~~~~ 
 מאכט שלום מיט אייער מאן

פרה, מברכים ניסן, כ"ב אדר,  -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך
 שנת תשע"ח לפ"ק

 לכבוד ... תחי'

 (חסר)

אין מיין איך קען נישט ליידן קיין מחלוקת; מוהרא"ש האט מיר אריין געלייגט 
בלוט איך זאל העלפן מאן און ווייב מאכן שלום און לעבן צוזאמען. איך האב אייך 

ביידע ליב און איך וויל זען ווי איר לעבט בשלום; איך וועל נישט צולאזן אז דער יצר 
 הרע זאל צעשטערן אייער לעבן.

ס ושלום איך בעט אייך זייער איר זאלט שלום מאכן מיט אייער מאן נרו יאיר און ח

זיך צוריק האלטן פון גיין וכו'. דאס איז זייער א גרויסע עבירה; אויב א פרוי האלט זיך 
אפ פון וכו' איז דער אייבערשטער זייער ברוגז און מען קען באקומען זייער א הארבע 
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שטראף רחמנא לצלן. די אלע זאכן וואס איר שרייבט מיר וועגן אייער מאן וכו' האט 

מיט קדושה, דאס איז בלויז א כיטערע שפיל פונעם יצר הרע. ער  גארנישט צו טון
פארגינט נישט אז איר לעבט א שיינע לעבן, ער קען נישט אויסהאלטן ווי שיין איר 

לעבט מיט אייער מאן. ער האט אייך שוין פראבירט צו צעברעכן מיט אלע מיטלען, 
עלט ווי א פרומער, ער אבער גארנישט איז אים נישט געלונגען, האט ער זיך פארשט

מיינט אז אזוי וועט ער אייך קענען צעטיילן פון אייער מאן, אבער דאס וועט אים נישט 
 גיין.

"ַהֵּיֶצר ָהָרע ִמְתַלֵּבׁש ַעְצמֹו  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן א'):דער הייליגער רבי זאגט 
שֹות ִמְצָוה"; ווען דער יצר הרע קומט צום ְּבִמְצוֹות, ּוַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ְּכִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲע 

מענטש אים אוועק צו נעמען פונעם אייבערשטן שטעלט ער זיך אהער ווי אן ערליכער 
איד, ער רעדט איין דעם מענטש אויף אן עבירה אז דאס איז א מצוה, עיין שם. דאס 

דן אייער מאן האט ער געטון מיט אייך, ער רעדט אייך וכו' אן איר זאלט נישט קענען ליי
 וכו'.

איך בעט אייך זייער איר זאלט זיין פרייליך שבת און איר זאלט פרייליך מאכן 

אייער מאן, איר זאלט גיין וכו'. דערמאנט זיך וואס מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן 
נישט זוכן צו זיין  -מיט אונז: "זיי קלוג, נישט גערעכט"; דאס איז דער סוד פון הצלחה 

"ַחְכמֹות ָנִׁשים (משלי יד, א): ר זוכן ווי מען קען זיין קלוג. שלמה המלך זאגט גערעכט נא
ָּבְנָתה ֵביָתּה", א קלוגע פרוי בויעט אויף איר הויז, "ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו", און א 

נארישע פרוי צעברעכט עס מיט אירע אייגענע הענט; בפרט אז איר האט זוכה געווען 
ב'ער מאן. איך רעד מיט אים זייער אסאך; ער וויל זיין גוט, ער וויינט צו מיר צו א חשו

איך זאל אים העלפן, וואס זאל ער טון אז ער האט זיינע נסיונות וכו'. עס איז נישט אז 
ער וויל נישט זיין גוט; איך זאג אייך אז ער איז א צדיק און עס טוט מיר וויי צו זען ווי 

 ן יצר הרע וואס ער וויל נאר צעברעכן נאך א אידישע שטוב.איר פאלט א קרבן פאר

איר שרייבט מיר אז איר קענט נישט זיין אין שטוב ווען ער איז דארט וכו' ווייל ער 

איז א שטיק טומאה; איך בעט אייך זייער מרת ..., איך ווייס נאר וואס דער רבי זאגט, 
"ִּבְמקֹום ְמִריָבה ָׁשם ַהָּׂשָטן", דארט וואו מען  (ספר המידות, אות מריבה, סימן סו):דער רבי זאגט 

"ַהְּבָרָכה (ספר המידות, אות שלום, סימן יח): קריגט זיך דארט איז דער שטן; און דער רבי זאגט 
פרעג איך אייך: "וועם  ;ז מען בשלום וועט מען האבן ברכותָּבא ַעל ְיֵדי ָׁשלֹום"; אויב אי

שטן אדער ברכות?" דערפאר בעט איך אייך אז איר  ווילט איר האבן אין שטוב, דעם
זאלט מוחל זיין אייער מאן, אים איבער בעטן און פרובירן מיט אלע כוחות צו זיין 

 פרייליך.
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"ֻּכָּלנּו ֵאין ָּפֵנינּו ָיפֹות ווי קען מען זאגן אויף א צווייטן אז יענער איז טמא, ווען: 

און שלמה המלך קוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן לט), (עיין לימיר אלע דארפן דאך תשובה טון  ְּכָלל",
"ִמי יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי?" ווער קען זאגן אז ער איז ריין  (משלי כ, ט):זאגט 

 פון עבירות...

אז מיר וועלן דן זיין א צווייטן לכף זכות וועט דער אייבערשטער אונז דן זיין לכף 
קומט צו שלום בית, דארט דארף מען אלעס טון עס זאל זיין שלום זכות; בפרט ווען עס 

ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל אויסמעקן זיין נאמען אבי צו מאכן שלום 

 צווישן מאן און ווייב.

 איך ווארט צו הערן פון אייך אז איר האט זיך איבערגעבעטן מיט אים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט זיין פארגאנגענהייטנישט טשעפען דעם מאן 

 יום א' פרשת ויקרא, כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך האב זייער הנאה צו הערן פון אייך אז איר האט געפאלגט וכו'; גלייבט מיר, 

ער איז זייער וואויל און גוט; איך איך ווייס וואס איך זאג. איר האט אן ערליכער מאן, 
דאס וואס האט פאסירט מיט אים וכו' דאס איז א טריק פונעם  -זאג אייך נאכאמאל 

 ס"מ, ער האט עס געטון נאר אוועק צו נעמען די ליבשאפט צווישן אייך.

עס וועט אים אבער גארנישט נוצן ווייל מיר הערן דעם קול פונעם הייליגן רבי'ן 
"ֵאין ׁשּום ִיאּוׁש ָּבעֹוָלם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עח):יגן מיט זיין גאנצע כח וואס האט געשר

, עס איז נישט דא קיין יאוש! דער רבי האט דאס געשריגן פאר איבער צוויי ְּכָלל"

הונדערט יאר צוריק און מען הערט נאך דעם קול ביז היינט. נישט נאר מען הערט דער 
ער און שטערקער, אזוי ווי עס שטייט ביי מתן תורה קול נאר עס ווערט גאר שטערק

"ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמאֹד", דער קול פונעם שופר איז געווארן  (שמות יט, יט):
העכער און העכער, זאגט דארט רש"י: "ִמְנָהג ֶהְדיֹוט ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ַמֲאִריך ִלְתקַֹע קֹולֹו 

אן הֹוֵלך ְוָחֵזק ְמאֹד", געווענליך ווען איינער בלאזט ווערט דער ַמְחִליׁש ְוֵכֶהה, ֲאָבל ּכַ 
קול שוואכער און שוואכער, אבער דא איז דער קול געווארן העכער און העכער; אזוי 

איז אויך ביים רבינ'ס זאך, מען הערט און מען נעמט אן דעם רבינ'ס ווערטער מער און 
 מער.
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, א ברסלב'ער חסיד, ר' ישראל קארדונער עס איז געווען א גרויסער ערליכע איד

"ֵאין ׁשּום ִיאּוׁש זכרונו לברכה. ער פלעגט זאגן: "איינמאל דער רבי האט געשריגן: 

, קיין יאוש איז נישט פארהאנען; קען דער ס"מ טאנצן פון דער ערד ביזן ָּבעֹוָלם ְּכָלל"

 הימל, עס וועט אים גארנישט העלפן".

יעדן מצב קען מען טרעפן א וועג ארויס; דער  דער רבי לערנט אונז אויס אז פון
עיקר דארף מען פארגעסן וואס איז געווען. אויב מען וויל בויען א שטוב צוזאמען טאר 
מען נישט דערמאנען איינער דעם אנדערן אלטע מעשים, ווייל דאס איז א לאו אין די 

יתֹו", זאגן אויף דעם חכמינו "א תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמ (ויקרא כה, יז): תורה. דער פסוק זאגט 
יך  (בבא מציעא נח:):זכרונם לברכה  ִאם ָהָיה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה א יֹאַמר לֹו: "ְזכֹור ַמֲעשֶֹ

ָהִראׁשֹוִנים", מען טאר נישט זאגן פאר א בעל תשובה: "געדענקסט ווען דו האסט 
 געפראסן נבילות און טריפות".

גלח פון שטאט האט  אז דעראיד איז אמאל געקומען צום רבי'ן וויינען  א

פארכאפט זיין טאכטער, דער רבי האט אים געגעבן א גוטע עצה ווי אזוי ער זאל איר 
ארויס כאפן פון דארט. נאכדעם וואס זי איז געראטעוועט געווארן פון דארט האט איר 

דער רבי גלייך א כלה געמאכט מיט א פשוט'ער בחור א שוסטער און דער רבי האט 
דעם חתן בזה הלשון: "איך בעט דיר זייער שטארק דו זאלסט קיינמאל  געזאגט פאר

נישט דערמאנען פאר דיין ווייב די מעשה וואס זי האט געהאט מיטן גלח און איך זאג 

דיר צו אז אויב דו וועסט איר קיינמאל נישט טשעפען מיט די אלטע מעשה וועסטו 
געווען צו קינדער צדיקים און  האבן קינדער צדיקים"; וכך הוה, דער איד האט זוכה

 גרויסע רבנים.

ובכן, אויב איר וועט נישט טשעפען אייער מאן מיט די מעשה וכו' און איר וועט 
מתפלל זיין אז איר זאלט פארגעסן וואס איז געווען וכו', וועט איר זוכה זיין צו קינדער 

גייט אן לדורי דורות, און  גרויסע צדיקים. ווייל וויסן זאלט איר אז יעדע דיבור פון רבי'ן
"ַעל ְיֵדי ְרִדיַפת ָׁשלֹום ַמִּציל ֶאת ָּבָניו ִמִּמיָתה  (ספר המידות, אות בנים, סימן עב):דער רבי זאגט 

וועלן די קינדער  -ּוִמָּגלּות", אז מען לויפט נאך שלום, מען זוכט עס זאל זיין שלום 
קינדער זעהן ווי די עלטערן לעבן געראטעוועט ווערן פון טויט און פון גלות; ווען 

בשלום וועלן זיי קיינמאל נישט איבער לאזן די שטוב און זיי וועלן אויך אויפשטעלן א 
 שיינע שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 דורך אמונה לעבט מען א זיס לעבן; מאכן א נייע התחלה אין לערנען חומש רש"י

 לפרט קטן תשע"ח שנת, כ"ד אדר, ויקרא' פרשת יום א - רת ה' יתברךבעז

 ... נרו יאיר לכבוד

איך בעט דיר זייער זאלסט זיך מחזק זיין און זיך שטארקן מיט אמונה אינעם 

ַחָּייו ַחִּיים,  –"ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה  (שיחות הר"ן, סימן נג):אייבערשטן; דער הייליגער רבי זאגט 
דער לעבט א גוט לעבן און  -ְוהּוא ְמַבֶּלה ְיֵמי ַחָּייו ְּבטֹוב ָּתִמיד", ווער עס האט אמונה 

ער פארברענגט זיינע טעג און יארן נאר מיט גוטס. "ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵל לֹו ָּכָראּוי ְוֵיׁש לֹו טֹוב, 

ַוֲאִפּלּו ", ווייל ווען עס גייט אים אלעס אזוי ווי ער וויל, איז דאך גוט, ְּבַוַּדאי טֹוב לֹו"
און אפילו  ",ַּגם־ֵּכן טֹוב ַחס ְוָׁשלֹוםְּכֶׁשֵאינֹו ָּכ, ְּדַהְינּו ֶׁשֵאין ִמְתַנֵהג לֹו ְּכֵסֶדר ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִרין 

ִּכי הּוא ם אויך גוט,"איז אי -ווען עס גייט אים נישט גוט, ער ליידט יסורין חס ושלום 
ָּבטּוַח ֶׁשַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְיַרֵחם ָעָליו ְלַהָּבא ְוֵייִטיב ַאֲחִריתֹו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַהּכֹל 

ט זיך אויפן אייבערשטן אז דער ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר ְּבַוַּדאי ַהּכֹל ְלטֹוָבה", ווייל ער פארלאז
ווייל אז דער אייבערשטער ברענגט  און אים העלפן.האבן  אייבערשטער וועט רחמנות

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ַחס איז דאך זיכער אז דאס איז גוט פאר מיר, " סמיר די שלעכט
י ְוָׁשלֹום, ַחָּייו ֵאיָנם ַחִּיים ְּכָלל, ִּכי ֵּתֶכף ְּכֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵאיֶזה ָרָעה ׁשּוב ֵאין לֹו ׁשּום ִחּיּות, ּכִ 

ֵאין לֹו ַּבֶּמה ְלַנֵחם ַעְצמֹו ְּכָלל, ֵמַאַחר ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְּכָלל, ְוֵאין לֹו ׁשּום ִחּיּות ְוׁשּום טֹוב, 
", אבער דער וואס האט נישט ֵמַאַחר ֶׁשהֹוֵל ְּבִלי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְבִלי ַהְׁשָּגָחה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

, ווייל ווי נאר עס גייט אים עפעס נישט קיין לעבןהאט דער מענטש  ,קיין אמונה
זיך נישט מיט וואס צו טרייסטן  האט ער נישט קיין שום טרייסט, ער האט סשלעכט

ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ַמה נא לצלן, "בט דאך נישט אינעם אייבערשטן רחמווייל ער גליי
אס לעבט מיט אמונה האט א שיינע זיסע ", אבער דער ווּטֹוב ְוָיֶפה ַהִחּיּות ֶׁשּלֹו ַּכַּנ"ל

 לעבן.

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאָנא  :פלעגט זינגעןכותו יגן עלינו דער הייליגער קדושת לוי ז

, אּון ַאוואּו ַטאֶטע ְוָאָּנא א ֶאְּמָצֶא  ?ִדיר ֶגעפּוֶנען ַאוואּו ַטאֶטע ִזיֶסער ֶקען ִאי, ֶאְּמָצֶא 
דּו, אּון ַאז ָחִליָלה ַפאְרֶקעְרט  ִאיז ָדא -ַאז ְס'ִאיז גּוט  ?פּוֶנעןִדיר ִניְׁשט ֶגע ִזיֶסער ֶקען ִאי

 ִאיז ָדא -גּוט, אּון ַאז ְס'ִאיז גּוט  ִאיז ָדא -ַווייֶטער דּו, אּון ַאז ְס'ִאיז דּו  ִאיז ָדא -
ברענגען אריין צו כדי ", ַווייֶטער דּו, קּוְמט אֹויס ַאז ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז דּו, דּו אּון ָנאְכַאָמאל דּו

ווייל דער  יט זיי אמונה אין בורא כל עולמים;חזר'ן מ ,אמונה אין אידישע קינדער
ער קוקט אויס ווי איינער וואס  ,מענטש וואס לעבט מיט אמונה איז שטענדיג פרייליך

אמונה איז  :ה), סימן לחלק א' ,(ליקוטי מוהר"ןהאלט נאך א גוטע שלאף, אזוי ווי דער רבי זאגט 
 ח.דער וואס האט אמונה האט אן אויסגערוהטער מ איינער וואס שלאפט,אזוי ווי 
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און הייב אן מעביר סדרה זיין פון  היינט הייבן מיר אן ספר ויקרא; כאפ זיך מיט

נט יעדן טאג אביסל חומש רש"י איז זונטאג, ווארט נישט אויף סוף וואך. אז מען לער
 ארזיכערט אז מען וועט האבן הצלחה.מען פ

מיר האבן א  ;מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו 'אשר בנחל' שם גורלינו אשרינו

 ישט צו לאזן נארן.מיר זענען זוכה זיך נאון  ס מאכט אונז לערנען און דאווענעןרבי ווא
מיר האבן זיך געפרייט מיט אזא שמחה,  "ונתחזק ,חזק ,חזק" :שבת האבן מיר געשריגן

ווי וואלטן מיר געווען  .פאר צען גאנצע וואכן נט חומשראז מיר האבן יעדן טאג געלע

 ווי וואלטן מיר אויסגעזען אן דעם הייליגן רבי'ן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 זע צו איבערפרישן דיינע וואטשערס צו העלפן די מוסדות

 כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטןיום א' פרשת ויקרא,  - בעזרת ה' יתברך

 מיין טייערער ... נרו יאירלכבוד 

וואוטשערס; בעט איך דיר  פיס אז דו דארפסט איבער מאכן דיינעאיך הער פון א

טייערער ... נרו יאיר, האב רחמנות אויף מיר און העלף מיר איך זאל קענען באצאלן די 
מלמדים און די טיטשערס. עס קומט יעצט דער יום טוב פסח און מען דארף זיי באצאלן. 

 איך בעט דיר, שטרענג זיך אן און גיי אראפ איבערמאכן די וואוטשערס.

ער זאל העלפן אז בזכות דעם וואס דו שטרענגסט זיך אן אראפ צו דער אייבערשט
גיין וכו' און איבער מאכן די וואוטשערס זאלסטו זוכה זיין צו זען נחת פון דיינע 

 ליכטיגע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיי מחזק דיין ווייב

 יום א' פרשת ויקרא, כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

 דיין ווייב האט מיר געשריבן אז זי קען מער נישט וכו', זי געבט אויף וכו'.

דו דארפסט איר מחזק זיין; לויט ווי איך פארשטיי איז זי דערשראקן אז זי האט א 
פראבלעם, עס באדערט איר מער דאס טראכטן אז אפשר איז זי נישט געזונט מער ווי 
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נערוועז און אז זי פארלירט זיך און זי שרייט אויף די קינדער. עס באדערט איר אז זי איז 

א אידישע מאמע וואס האט א שטוב מיט קינדער, ווען זי שרייט אויף די קינדער מיינט 
דאס נישט אז זי דארף נעמען מעדעצין וכו', די נאטור פון עלטערן איז צו שרייען וכו' 

ך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל און מען דארף דאס אויסארבעטן. מען דארף אסא
זיך נישט פארלירן, מען זאל נישט שלאגן די קינדער און מען זאל זוכה זיין צו קינדער 

 וואס וועלן אויסוואקסן ערליכע אידן.

דעריבער דארפסטו איר מחזק זיין; זאג איר אז אלע אידישע מאמעס זענען אזוי 

אויפגעבן. רעד איר אויס איר הארץ אז  ווי איר, אלע שפירן אסאך מאל ווי מען גייט
קינדער זענען קינדער; געזונטע קינדער טאנצן און שפרינגען, געזונטע קינדער קריכן 

 און געזונטע קינדער הערן נישט ווען מען רעדט צו זיי.

געב אכטונג אויף דיין ווייב זי זאל זיין געזונט און שטארק; ווען זי פארלירט זיך 
שטיי אויף איר זייט, נישט קריג דיך מיט איר, ווייל דאס וועט איר נאך אויף די קינדער 

מער אויפרעגן, זי וועט נאך מער שרייען און שלאגן. אבער אויב זי וועט זען ווי דו ביסט 
מיט איר, דו נעמסט זיך אן פאר איר ווען די קינדער פאלגן נישט, וועט זי אויפהערן צו 

 ן בארואיגט.שרייען וכו' און זי וועט ווער

ִלְהיֹות ָרחֹוק  ְמֻסָּגל יֹוֵתר ַלָּבִנים" ):נטסימן  ,(שיחות הר"ןרבי זאגט הייליגער דער 

", ַרק ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל ,ְלַׁשֲעֵׁשַע ָּבֶהם ְּבָכל ַּפַעם -ָּדבּוק ָּבֶהם  ִלְבִלי ִלְהיֹות ,ֵמֶהם

, מען מען איז נישט צוגעקלעבט צו זיי צו שטארק ינדער אזנטער פאר קעס איז געזו

, און א קינד קישט מען נישט" :נאך האט דער רבי געזאגט לאזט זיי אליין אויפוואקסן;
ווייל ווי מער מען איז צוגעקלעבט צום קינד און מען  א קינד שלאגט מען נישט";

 איז יבערדער, דיג און שפרינגעדיגווען ער איז לעבע שלאגט מען אים ,צערטלט אים
 נט און שטארק.ואויסוואקסן געז זיי לןווע ,טאנצןמארו זיילאזט  מעןבעסער אז 

איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב, געב איר עס איבער גלייך ווען דו באקומסט 

 דאס.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קינדער טאנצן און שפרינגען, א תפלה צו האבן געדולד צו זיי

 יום א' פרשת ויקרא, כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי' לכבוד

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 
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איך בעט אייך זייער איר זאלט נישט ווערן צעבראכן פון דעם וואס איר זעט אז 

איר האט נישט קיין כח צו אייערע קינדער און יעדע צופרי ווערט אן אנגעצויגענע 
 שטוב ווען די קינדער פאלגן נישט. שטימונג ביי אייך אין

וויסן זאלט איר אז יעדע אידישע מאמע מיט קליינע קינדער שפירט וואס איר 

שפירט און גייט אריבער וואס איר גייט אריבער וכו'; יעדע פרוי מיינט אז זי האט מיט 
די נערוון וכו', בפרט ווען מען האט א שטוב מיט קליינע קינדער, דעמאלט קען מען 

 סאך מאל שפירן אז מען גייט ממש אראפ פון זינען ווען די קינדער פאלגן נישט וכו'.א

זייער אסאך מאל ווערט א מענטש צעבראכן נאכדעם וואס מען געשריגן אויף די 

קינדער; מען הייבט אן טראכטן אז מען איז נישט געזונט וכו', מען הייבט אן טראכטן 
ו', אבער דאס איז נישט וואר. ווייל א מענטש איז אז מען קען נישט זיין קיין מאמע וכ

א מענטש, א מענטש איז נישט קיין מלאך; איר דארפט וויסן אז קינדער זענען קינדער 
און דער געזונטער נאטור פון קינדער איז צו טאנצן און שפרינגען און נישט פאלגן; 

סט דאס פון פאראויס געזונטע קינדער הערן נישט ווען מען רעדט צו זיי. אז מען וויי
 איז דאס גרינגער צו נעמען.

קינדער מיט עלטערן זענען פונקט דאס פארקערטע; עלטערן האבן ליב ווען עס 

ווילן נאר שרייען, טאנצן  -פון די אנדערע זייט  –איז שטיל, רואיג און מסודר, קינדער 
ענדערש זאל דער און שפרינגען. באמת איז נישט געפערליך אז קינדער שפרינגען וכו'; 

קויטש כאפן א ריס ווי דער קינד זאל ווערן צעדרוקט, ענדערש זאל דער וואנט כאפן א 
 קראץ ווי איידער דער קינד זאל כאפן קולות א גאנצן טאג.

איינער פון די בחורים וואס פלעגן קומען עסן ביי מיר אויף שבת האט מיר געזאגט, 

ת ביי מיר צוזעהנדיג ווי מען הרג'עט נישט אז ער האט זייער הנאה געהאט צו עסן שב
די קינדער ווען זיי טאנצן אויפן קויטש, ווייל ביי זיי אין שטוב הרג'עט מען די קינדער 
אויב מען טאנצט אויפן קויטש; עלטערן קענען נישט נעמען ווען די קינדער לויפן און 

מה, מען כאפט זיך שפרינגען, מען האט מורא אויב די וואנט וועט כאפן א זעץ וכדו
נישט אז א קויטש קען מען קויפן א נייע, א וואנט קען מען איבער פארבן, אלעס קען 

מען פארעכטן, אבער קינדער אויב מען שרייט אויף זיי טאג און נאכט ווערן זיי 
 פעלערהאפטיג פאר זייער לעבן.

דער  אבער מיר דארפן געדענקען אז מיר האבן א גרויסער באשעפער וואס פירט

וועלט און מיר האבן א גרויסער רבי וואס האט אונז געגעבן וואונדערליכע עצות אויף 
יעדן פראבלעם; דער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן 

און מיר זאלן אים בעטן יעדע זאך וואס גייט אריבער אויף אונז. ווען א מענטש 
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זיין הארץ צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, ער געוואוינט זיך צו אויסצורעדן 

דערציילט פארן אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער אויף אים, אלעס וואס באדערט 
 אים, ווערט דער מענטש צופרידן און רואיג.

דעריבער זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג ער זאל רחמנות האבן אויף 

רקע נערוון צו די קינדער, און איר זאלט זוכה זיין זיי מגדל אייך איר זאלט האבן שטא
 צו זיין און זען נחת פון זיי.

איך שרייב אייך א קורצע תפילה וואס איר זאלט זאגן יעדן טאג, וועט איר זען אז 
 אלעס וועט זיך איבערדרייען לטובה.

ע קינדער. העלף מיר אז היינט זאל איך נישט שרייען אויף מיינ ,רבונו של עולם"

העלף מיר אז מיינע קינדער זאלן מיר פאלגן גלייך ווען איך בעט זיי, מיינע קינדער זאלן 

הערן ווען איך רעד צו זיי און זיי זאלן זיך נישט שפארן מיט מיר. הייליגער באשעפער, 

, איך זאל זיי נישט מיין מאן און צו מיינע קינדעראיך זאל רעדן שיין צו העלף מיר 

 ן און איך זאל חס ושלום נישט שרייען אויף זיי מיאוס'ע ווערטער.פארשעמע

איך זאל זיך נישט אויפרעגן ווען מיינע קינדער באשעפער, העלף מיר  רהייליגע

פאלגן נישט גלייך ווען איך זאג זיי עפעס צו טון, איך זאל געדענקען אז: "קינדער זענען 

אויב נישט ווערן פארלוירן און גערעגט קינדער"; איך זאל זיי ליב האבן און איך זאל 

 זיי פאלגן נישט.

באשעפער, איך געב דיר איבער אלע  ראיך געב זיך אינגאנצן איבער צו דיר הייליגע

אלע מיינע דיבורים און אלע מיינע מעשים פונעם היינטיגן טאג און  ,מיינע מחשבות

מוטיג, ווייל -ל זיין גוטפון אלע מיינע טעג. הייליגער באשעפער, העלף מיר אז איך זא

ווען איך בין פרייליך איז מיין מאן פרייליך, און אז איך און מיין מאן זענען פרייליך 

 .רואיג און צופרידןזיין די קינדער  וועלן

העלף מיר און העלף מיין מאן אז מיר זאלן קענען אויפציען  ,הייליגער באשעפער

אונזערע קינדער צו תורה און צו עבודת השם מגדל זיין און א שיינע ערליכע שטוב, 

 יתברך.

נאר ערליכע קינדער,  -רבונו של עולם, איך דארף גארנישט און איך וויל גארנישט 

איך וויל זוכה זיין צו קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן דער וועלט, קינדער וואס וועלן 

 נאר טון דיין ווילן.
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נדער קענען חתונה מאכן מיינע קי הייליגער באשעפער, העלף מיר איך זאל

שלעכטס  םנדער זאלן זיין אפגעהיטן פון אלעמיינע קי ;יונגערהייט און גרינגערהייט

 .און זיי זאלן האבן נאר ערליכע חברים"

אפאר מאל א טאג,  -די תפילה זאלט איר זאגן יעדן טאג און אויב איר האט צייט 

 רשטער וועט מאכן מיט אייך.וועט איר זען גרויסע ניסים וואס דער אייבע

 איך ווארט צו הערן אז עס איז אייך בעסער געווארן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 הכרת הטוב פאר'ן האבן א געפיל פאר די מוסדות

 יום א' פרשת ויקרא, כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירלכבוד 

איך האב געהערט פון אפיס אז דו האסט אנגעהויבן דעם פראצעדור פון מאכן 
וואוטשערס; דאס ווייזט מיר אז דו ביסט מכיר טוב פאר אלעס וואס מיר טוען פאר דיר 

און פאר דיינע קינדער. באמת וועסטו מיר קיינמאל נישט קענען באצאלן אויף דעם וואס 
 ר, וויפיל דו ווייסט ווייסטו גארנישט וכו'.איך האב דיר געראטעוועט דיינע קינדע

מען קען זאגן  -נרו יאיר געבט זיך אפ מיט דיין זון הרב ... דער מלמד פון דיין זון 

מער וויפיל מען איז מחויב זיך אפצוגעבן מיט א קינד. אויך די טישטער פון דיין  -
בן אזוי געטריי מיט תחי' קומט זיך אן אויסצייכענונג פארן זיך אפגע ...טאכטער מרת 

 דיין טאכטער.

יעצט אז איך הער אז דו מאכסט וואוטשערס ווייזט דאס מיר אז דו ביסט אונז 
 מכיר טוב, ווייל נישט אלע עלטערן העלפן די מוסד וכו'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן נחת פון דיינע קינדער, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
א קונץ איז צו זיין פרייליך; זוכה זיין צו דעם פסח אליינס; דאס וויכטיגקייט פון 

באטייליגן קענען זיך קומען צום שיעור מאנטיג נאכט; זען אין שטוב אז די ווייב זאל 

 פרויען צוזאמקום.ביים 

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ה אדר, יום ב' פרשת ויקרא -רת ה' יתברך בעז

 יאיר... נרו לכבוד 
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איך בעט דיר זייער זיי נישט אזוי צעקלאפט ביי דיר; עס איז נישט קיין קונץ צו 

קרעכצן... און עס איז נישט קיין גרויסע חכמה צו זיין געפאלן ביי זיך... א קונץ איז 
ארום צו גיין מיט א שמייכל אפילו ווען זאכן גייען נישט אזוי ווי מען וויל, א קונץ איז 

רייליך ווען עס איז גאר שלעכט. אז מען איז פרייליך דרייען זיך אלע ארום צו גיין פ
ווי דער פראבלעמען איבער און מען הייבט אן מצליח צו זיין אין אלעמען, אזוי 

"ִמי ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ָּתִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה  (ספר המידות, אות שמחה, חלק ב', סימן א):רבי זאגט הייליגער 
 וער עס איז שטענדיג פרייליך איז מצליח.ו הּוא ַמְצִליַח",

מיר שטייען שוין אין די שלשים יום קודם הפסח און מען איז שוין עוסק אין 
 פאר געזאגט האט נתן 'ראויסרוימען דעם חמץ וכו', דארף מען אבער געדענקען וואס 

, פסח אויף געלט קיין נישט האט ער אז אים צו אפרעדן געקומען זיך איז וואס איינעם
 מען נעמט ווי אבער, זיין וועט פסח אויף: "געזאגט און געווען מחזקהאט אים  נתן 'ר

ווען עס קומט אן דער יום טוב פסח האט למעשה  אז בחושזעט  מען ?"אליין פסח דעם
טיילן שווערע געלטער פאר פארן איד וטוב; מצות און כל טוב ,יןויואיינער  עריעד

 פסח אויף" :געזאגט נתן ', האט רוכו' ו'עסן וכאלע סארטן , מען טיילט מצות און צדקה

 רעדן דאס - ָסח-הּפֶ  עםד מען נעמט ווי ?"אליין פסח דעם מען נעמט ווי אבער, זיין וועט

אז העלף מיר  ,לםעו של רבונו" מיר דארפן בעטן דעם אייבערשטן: .באשעפער צום

העלף  ,און געדענקען אז קיינער קען מיר גארנישט טון יך זאל זוכה זיין צו רעדן צו דירא

איך זאל האבן אז באשעפער  רהעלף מי .אלעס קומט פון דיר ן אזעגעדענק מיר איך זאל

סרייניגן מיינע און א ריינע הארץ, העלף מיר איך זאל קענען אוי א ריינע מח ,ריינע אויגן

 זאל נישט זיין חמצ'דיג פונעם יצר הרע". אברים זיי

איך וויל דיר זען היינט נאכט ביים שיעור; עס קומט מיר בכלל נישט אן גרינג צו 
געבן דעם שיעור פאר אינגעלייט ביינאכט, אבער איך שטרענג זיך אן צו געבן שיעורים 
נאר אז דו זאלסט זיך מחדש זיין, דו זאלסט זיך אויפפרישן אין עבודת השם און אין 

 שלום בית.

כט וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור פאר די פרויען, זע אז דיין די וואך מיטוואך נא
ווייב זאל קענען קומען; עס וועט גארנישט פאסירן אז דו וועסט בלייבן אין שטוב 

אכטונג געבן אויף די קינדער כדי דיין ווייב זאל קענען אביסל ארויסגיין פון שטוב זיך 
 מחזק זיין מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

 ר אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דע

... 

~~~~~~~~~~ 
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 דאס איז אונזער זאך. –דאס גרויסקייט פון בזיונות 

 יום ג' פרשת ויקרא, כ"ו אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

ענטפערן ווען דו כאפסט איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך צוגעוואוינען נישט צו 

א בזיון; בזיונות איז טאקע זייער נישט בא'טעמ'ט, אבער אז א מענטש ענטפערט נישט 
 אויף א בזיון איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע עבירות.

די זעלבע זאך איז ווען א מענטש האט א חלישות הדעת און ער דערהאלט זיך, 
 (ספר המדות, אות תשובה, סימן כה):דער הייליגער רבי זאגט  קען ער פועל'ן גרויסע זאכן;

"ֲחִליׁשּות ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ְגדֹוָלה ִמַּתֲעִנית", ווען א מענטש ווערט פארשעמט איז 
עס איז  (תענית כד:):דאס גרעסער ווי א תענית; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

גער און רב פפא האט גוזר תענית געווען עס זאל קומען אמאל געווען א שווערע הונ
רעגן, אבער עס איז נישט געקומען קיין רעגן. אינצווישן איז ער געווארן זייער 

פאר'חלש'ט און כדי זיך צו דערכאפן דאס הארץ האט ער געגעסן א קליין לעפל גריז, 
אבער עס האט נאך און ער האט ווייטער געבעטן דעם אייבערשטן אז עס זאל רעגענען 

אלץ נישט גערעגנט, האט זיך רב נחמן אנגערופן צו אים: "ַּבר אּוְׁשַּפְזִּתי, איך מיין אז 
אויב דער הער וועט עסן נאך א לעפל גריז, וועט אפשר דעמאלט קומען רעגן", 

פארציילט די גמרא אז רב פפא האט געהאט פון דעם חלישות הדעת און עס האט 
זעט מען פון דעם אז אמאל קען א מענטש בעטן און בעטן און  אנגעהויבן גיין א רעגן;

ווארטן אויף א ישועה און עס האלט זיך צוריק פון קומען, און ווען מען גייט אריבער א 
שווערע צייט און מען דערהאלט זיך; מען גייט נישט אוועק פונעם אייבערשטן, איז 

 מען זוכה אז מען פועל'ט גרויסע זאכן.

"ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו, ִיּדם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ו):ט דער רבי זאג
ְוִיְׁשּתֹק", אז מען ווערט פארשעמט און מען שווייגט אפ, דאס איז דער עיקר ווי אזוי 
מען טוט תשובה; מוהרא"ש האט דערציילט אז אמאל איז דער טשערינער רב זכר צדיק 

אנגען מיט איינעם פון אנשי שלומינו צום הייליגן רבינ'ס ציון, אויפן וועג לברכה געג
איז צוגעקומען א מתנגד און געווארפן אויפן טשערינער רבי א שטיק צואה. דער 

טשערינער רב איז געגאנגען מיט א שיינע זיידענע בעקיטשע און די בעקיטשע איז אים 
וואוסענדיג געמאכט פון דעם נאר ער איז פארשמירט געווארן, ער האט זיך אבער נישט 

ווייטער געגאנגען, אבער דער אנדערער וואס איז מיטגעגאנגען מיט אים האט זיך 
אויסגעדרייט צו דעם מתנגד און אנגעפאנגען שרייען: "שגץ!" וכו' און דער מתנגד 

האט צוריק געשריגן וכו'. האט דער טשערינער רב אים אנגעכאפט און געזאגט: 
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ייג, דאס איז דאך אונזער זאך", און ער האט צוגעלייגט: "אויב א מענטש שווייגט "שוו

 אפ אויף בזיונות איז ער זוכה צו גאר שיינע זאכן אויף דער וועלט".

 שטארק זיך און דערהאלט זיך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי צוצוגיין צו א שידוך

 תשע"ח לפרט קטן יום ג' פרשת ויקרא, כ"ו אדר, שנת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ווען מען רעדט א שידוך וכו' דארף מען זיך אינטערעסירן בעיקר אויף די מידות 
 -פון יענעם; מוהרא"ש זאגט אז אין אלעס קען זיך א מענטש פארעכטן נאך די חתונה 

ן, איינער וואס האט נישט קיין איינער וואס איז אן עם הארץ וכו' קען אנהייבן לערנע
ארבעט קען טרעפן אן ארבעט, אבער איינער וואס האט נישט קיין מידות דער איז בכלל 

 נישט קיין בר נש, נאר מען איז א חיה אין די צורה פון א מענטש.

"ָהָאָדם א ִנְבָרא ַרק ְלַׁשֵּבר  (צעטל קטן, סימן טז):דער הייליגער רבי אלימלך שרייבט 
ֶטַבע", א מענטש איז באשאפן געווארן כדי זיך אויסצוארבעטן זיינע מידות, און ֶאת ַה 

אז דאס איז גרינגער צו טון ווען מען איז נאך יונג ביז די אכצן יאר, ווייל  (שם)ער זאגט 
שפעטער איז שוין זייער שווער זיך צו בייטן. למשל איינער וואס איז א כעסן איז זייער 

שוין עלטער ער זאל ווערן אויס כעסן, אדער איינער וואס איז א  שווער ווען ער ווערט
 קארגער איז זייער שווער ער זאל ווערן אויס קארגער, אזוי איז מיט אלע מידות.

"ָאסּור ְלָאָדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ֶאת ָהִאָּׁשה ַעד  (קידושין מא.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע  (ויקרא יט, יח):ה ְוִּתְתַּגֶּנה ָעָליו, ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ֶׁשִּיְרֶאָּנה, ֶׁשָּמא ִיְרֶאה ָּבּה ְּדַבר ְמגּונָ 

ָּכמֹו", א מענטש טאר נישט מקדש זיין א פרוי פאר ער זעט איר, ווייל אפשר וועט ער 
איר פיינט האבן נאך די חתונה; דערפאר ווען מען ענדיגט דעם בעשאו (פגישה) דארף 

ס מחליט זיין צו זיי ווילן דעם שידוך, קיינער קען נישט דער בחור און די מיידל אליינ
צווינגען צו טון די שידוך. אויב עס ציט נישט די שידוך וכו' קען קיינער נישט הייסן 

מען זאל ענדיגן דעם שידוך וכו', די אלע וואס מען צווינגט זיי צו ענדיגן דעם שידוך 
 .וכו' ארבעט זיך נישט אויס שפעטער

(פגישה); די ערשטע מאל  ו רעדן ווען מען טרעפט זיך ביים בעשאובנוגע וואס צ

וואס מען טרעפט זיך שמועסט מען סתם זאכן, אזוי ווי ווען מען טרעפט א חבר'טע, 
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מען הייבט זיך אן צו באקענען וכו' און אז עס איז דא א משיכה איינער צום צווייטן 

 גייט מען ווייטער.

דעם אייבערשטן אז אויב דאס איז אייער שידוך זאל דער עיקר איז תפילה; בעטס 
דאס גיין גרינג און שנעל און איר זאלט זוכה זיין צו א לעבן מיט ליבשאפט און שלום, 

 און איר זאלט זוכה זיין צו קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן די וועלט.

דארף מען בנוגע דארט וואו איר שטייט איין וכו'; דארפט איר וויסן אזוי, אודאי 
האבן הכרת הטוב, ווייל זיי האבן אייך אריין גענומען ווען איר האט נישט געהאט וואו 
צו שלאפן וכו', אבער דאס מיינט נישט צו זאגן אז איר זענט תלוי אין זיי. עס קומט א 

צייט וואס מען דארף אנהייבן טראכטן פון תכלית, מען דארף חתונה האבן און 
ות, דא קענען זיי זיך נישט מישן און אייך איינטיילן וכו'. איר אויפשטעלן ערליכע דור

זאלט טון וואס איז גוט פאר אייך; גייט ארויס מיט דעם בחור, רעדטס מיט אים וכו', 
אויב עס ציט אייך גייט ארויס נאכאמאל, און אין פאל עס ציט אייך וועלן מיר דעמאלט 

 ון פארמאכן.אויסשמועסן ווי אזוי מען וועט דאס ענדיגן א

מרת  -דעם אייבערשטן אז איר האט געטראפן א פארשטענדליכע פרוי  סדאנקט
 תחי'; רעדטס מיט איר און נעמטס פון איר שכל פאר אייער לעבן. ...

 איך ווארט צו הערן נאכדעם וואס איר וועט אים טרעפן, צי איר ווילט גיין ווייטער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ענדערש זיץ אין די זייטשטיי ווייט פון מחלוקת, 

 יום ג' פרשת ויקרא, כ"ו אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר לכבוד

איך בעט דיר זייער זאלסט אכטונג געבן פון מחלוקת בכלל, און בפרט ביי אונז 

 אין בית המדרש תלמידי היכל הקודש.

ן דער וועלט און פון יענע וועלט; וויסן זאלסטו אז דער ס"מ וויל אונז אויסרייסן פו
ער קען נישט ליידן אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן, דערפאר זוכט ער נאר ווי 

 ער קען מאכן א פירוד צווישן אנשי שלומינו.

מיש דיר נישט אין זאכן וואס האבן נישט מיט דיר; אז מען וועט דיר צו שיקן צום 
דאווענען שיין וכו', אבער שטופ דיר נישט וואו מען עמוד זאלסטו אודאי צו גיין און 

דארף דיר נישט. געדענק וואס די הייליגע חכמים האבן געזאגט פאר אלכסנדר מוקדן 
ווען ער האט געפרעגט וואס זאל א מענטש טון ער זאל האבן א שיינע לעבן,  (תמיד לב.)
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", ְלָטןֻׁש ַיְסֵני ַמְלֵכי וְ גרויסן, און "", ער זאל זיך נישט ֹוָיִמית ַעְצמהאבן זיי אים געזאגט: "

ער זאל שטיין ווייט פון געוועלטיגן; ווייל דער וואס שטופט זיך וכו' דער ווערט 
 נאכדעם אוועק געשטופט.

 כותו יגן עלינורנא זארבי אליעזר מקאממוהרא"ש פלעגט חזר'ן וואס דער צדיק 

מזוזה, ווערט מען נישט  "אז מען זיצט אונטער די פלעגט זאגן בשם זיין מאמע:
"; דאס זעלבע זאג איך דיר: "זיץ אין דער זייט און זוך נאר ווי דו קענסט צוגעבן מבוזה

פארן שול". דאס וואס איך האב דיר געזאגט אז דו זאלסט רעדן ביי סיפורי מעשיות און 

דו  ביי שלש סעודות, ווייל איך האב פארשטאנען אז דו ביסט גבאי וכו', אבער יעצט אז
זאגסט מיר אז עס איז דא א גבאי אין בית המדרש זאלסטו זען צו זיין א חלק פון די 

 חבורה און נישט שטערן.

אז מיר וועלן זיך האלטן צוזאמען מיט ליבשאפט וועלן מיר זוכה זיין צו די גאולה 
 אז משיח וועט קומען )כגדף  ,זוהר חדש נח(שלימה, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש 

בזכות איין שול וואו מען וועט זיך האלטן בשלום; דו ווייסט דאך וואס דער הייליגער 
(ספר שבחי אריז"ל האט געזאגט פאר זיין גרויסער תלמיד ר' חיים ויטאל זכרונו לברכה 

אז עס איז שוין געווען די צייט משיח זאל קומען, נאר אלעס האט זיך  האר"י ז"ל)
געווארן א מחלוקת צווישן די ווייבער פון די תלמידים, און אפגעהאלטן ווייל עס איז 

אויך האט דאס גורם געווען אז דער אריז"ל איז נאכדעם נפטר געווארן; דערפאר דארפן 
מיר אכטונג געבן זייער שטארק אז מען זאל זיך נישט קריגן, אזוי וועלן מיר ברענגען 

 די גאולה.

מען זאל נישט ווערן אפגעקילט פון מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז 
הייליגן רבי'ן, ווייל דער ס"מ טוט אלעס אויף דער וועלט אז דער מענטש זאל זיך 

ער איז געווען דעם רבינ'ס תלמיד. ר' ליפא אפקילן פון רבי'ן, אזוי ווי עס איז געווען מיט 
שטייט אין  סוואמרמז געווען אמאל דער הייליגער רבי האט אים און  ,א גרויסער סוחר

"ֲחֵייִכת ְּבהֹון ְּבעּוְתָרא ְּבַהאי ָעְלָמא, ּוְּלָבַתר, ְקִטיַלת  (תיקון ג' מהתיקונים האחרונים):תיקוני זוהר 

און שפעטער הרג'עט דאס דעם  אכט צום מענטש אין די יונגע יארןְּבהֹון", געלט ל
. לט וכו'אז נישט אלעס איז געגעוואלט מרמז זיין אים דער רבי האט מיט דעם מענטש; 

ער איז אוועק געגאנגען פון רבי'ן און און  ליפא האט זיך באליידיגט פון דעם ר'אבער 
ער האט אים און  ן שפעטער האט אים ר' נתן געטראפןיאר. מער נישט געקומען

געפרעגט: "ליפא, וואו ביסטו אנטלאפן, עמנו הייתם?" האט אים ר' ליפא געזאגט: 
מיינענדיג די תורה וואס דער רבי האט דעמאלט "דער רבי האט מיך פארשעמט", 

"ליפא! פון אזא  האט אים ר' נתן געזאגט:געזאגט און אים מרמז געווען אין די תורה, 
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רבי'ן גייט מען אוועק?! זאל דער רבי נעמען א דראנג (א דיקע האלץ) און מיך שלאגן 

יז געווען צוגעבינדן צום וועל איך אויך נישט אוועק גיין"; דאס איז געווען ר' נתן. ער א
רבי'ן מיט א מורא'דיגע שטארקייט, 'אפילו דער רבי אליין זאל מיר וועלן אוועק טרייבן, 

 וועל איך נישט איבער לאזן אזא רבי'.

איך זאל מתפלל זיין יעדן טאג  צוריק ןמוהרא"ש האט מיר געשריבן א בריוו יאר
איך בעט דעם  .ך יעדן טאגדאס טו אי; אז איך זאל נישט קריגן אויף מוהרא"ש

אייבערשטן יעדן טאג אז איך זאל געדענקען ווי אזוי איך האב אויסגעזען פאר איך האב 

, , אזוי ווי דער רבי שרייבט אינעם בריוו פאר אנשי שלומינוגעטראפן מוהרא"ש

דער רבי בעט אונז אז מיר זאלן  ,נען"וווי איך האב אייך געפאיטליכער "דערמאנט אייך 

ווער עס  ;געדענקען ווי אזוי מיר האבן אויסגעזען ווען מיר האבן געטראפן דעם רבי'ן
פאלגט דעם רבי'ן און הייבט אן לערנען אויפן "סדר דרך הלימוד" ווערט ער ביז א 

זוי אויך ווען מען פאלגט דעם רבי'ן און מען קורצע צייט א גרויסער תלמיד חכם, א
 און מיט די צייטמען צוגעקלעבט צום אייבערשטן מאכט התבודדות יעדן טאג ווערט 

 .מען ווי אזוי מען האט אויסגעזען פאר דעםפארגעסט 

, שטארק דיר און ווער נישט צעבראכן אז מען האט מכבד איך בעט דיר טייערער ...
ִהֵלל " (ברכות סג.):געווען א צווייטן צו רעדן; געדענק וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווען עס איז נישט דא ווער עס זאל איבער געבן  ",ֵזרּפַ  - ַהַמְכִניִסין ַעתִּבְׁש  ,ֵמרֹוא ֵקןּזָ ַה 
", אבער אויב זענען דא סַּכּנֵ  - ִריםּזְ ַהְמפַ  ַעתִּבְׁש דברי תורה זאלסטו רעדן דברי תורה, "

 תלמידי חכמים וואס זענען מרביץ תורה זאלסטו זיך נישט זוכן אריין צו שטופן וכו'.

מיט אים פאר ער האט זיך איז געווען א מענטש דארף שטענדיג געדענקען וואס 
דערוואוסט פון הייליגן רבי'ן, וואס דער רבי האט מיט אים געטון און וואס ער האט 

 באקומען פון רבי'ן, דעמאלט וועט ער שוין נישט האבן קיין חלישות הדעת.

ֶהם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ּבָ " ):(דניאל א, דק דער הייליגער רבי זאגט אויפן פסו

"דאך גייט ער נישט יםקריגט אויף א נסאפילו דער צדיק אליידאס הייסט אז  ,ַהֶּמֶל ,
 .(שיחות הר"ן, סימן ק"ה)אוועק פונעם צדיק 

איך האף אז דו וועסט אננעמען מיינע ווערטער אויף א פאזעטיווער וועג; איך וויל 

 וויל נאר עס זאל זיין שלום צווישן אונז.גארנישט, איך 

 איך וועל נאך רעדן מיט דיר פנים אל פנים.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 א קינד דארף נישט פארענטפערן די עלטערן

 יום ג' פרשת ויקרא, כ"ו אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי' לכבוד

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

זייער, שטארקט אייך מיט אלע כוחות; נאך אביסל וועט איר טרעפן איך בעט אייך 

א גוטן שידוך. איך ווייס זייער גוט וואס גייט אריבער אויף אייך וכו', איך בעט זייער 
אסאך פאר אייערע עלטערן וכו' און אז אייער טאטע זאל ארויס קריכן פון זיינע 

 ה קען מען אלעס פועל'ן.פראבלעמען וכו', מיר דארפן גלייבן אז מיט תפיל

איר זאלט ווייטער מכבד זיין אייערע עלטערן און איר זאלט זיין שטאלץ מיט זיי; 

איר דארפט זיך נישט שעמען פון אייערע חבר'טעס מיט אייער טאטע, שעמען דארפן 
מיר זיך נאר פונעם אייבערשטן, מיר דארפן זען אז אונזערע מעשים זאלן זיין גוט און 

ער אסאך קינדער שעמען זיך מיט זייערע עלטערן, ווייל זיי שפירן עפעס אן פיין. זיי
התחייבות צו פארענטפערן זייערע מעשים וכו', דאס קומט פון נישט זיין דורכגעטראכט 

וכו'. איר זאלט זיין שטאלץ מיט זיי ווי אזוי זיי זענען, ובזכות כיבוד אב ואם וועט איר 
 בן.זוכה זיין צו האבן א שיינע לע

מוהרא"ש האט דערציילט א מורא'דיגע מעשה אויף איינער פון די גדולים בזמנינו 

(צוליב כבוד המשפחה פארצייל איך די מעשה אן דעם נאמען); ווען דער גדול איז 
געווען א קינד האט ער געליטן שרעקליכע בזיונות פון זיין טאטע. זיין טאטע איז געווען 

ם, ער פלעגט זיך אנטרינקען און ליגן אויפן גאס וכו'. א באקאנטער שיכור אין ירושלי
יעדעס מאל ווען ער האט געזען זיין טאטע ליגן אויפן גאס אנגעטרינקענערהייט וכו' 

אנגעבראכן וכו' פלעגט ער אהיים נעמען זיין טאטע און אים געלייגט אין בעט מיט די 
ואס פלעגן לאכן וכו', ער גרעסטע מאס דרך ארץ. ער האט נישט געקוקט אויף די אלע ו

האט געוואוסט ביי זיך 'דאס איז מיין טאטע און איך דארף אים מכבד זיין'; מער פון 

דעם האט אים נישט אינטערעסירט. ביז ער איז אויסגעוואקסן א גרויסער גדול, דער 
 אייבערשטער זאל אים געבן אריכת ימים ושנים.

און ווייסט ביי זיך: "דאס זענען מיינע זעט מען פון דעם אז ווען א קינד האט שכל 

עלטערן; איך שעם זיך נישט מיט זיי, עס אינטערסירט מיר נישט וואס זיי טון און איך 
 וועל זיי אייביג זיין געטריי", דאן איז מען זוכה צו א שיינע לעבן.
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זאגטס אביסל תהילים יעדן טאג; בעטס פאר אייך און פאר אלע אידן, מיר זאלן 

כה זיין ארויס צו גיין יעדער איינער פון זיין פריוואטע גלות און מיר זאלן שוין שוין זו
 אויסגעלייזט ווערן דורך משיח צדקינו במהרה בימינו.

... 

~~~~~~~~~~ 
לערנען די הלכות פון פסח; דאס וויכטיגקייט פון העלפן אין שטוב; זען אז די 

 ווייב זאל קענען קומען צום פרויען צוזאמקום.

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ז אדר, יום ד' פרשת ויקרא -רת ה' יתברך זבע

 ... נרו יאירלכבוד 

דעם יום טוב פסח,  פארפונעם יום טוב  הלכותדי  לערנען צו וויכטיג זייער איז עס
 .ןטו צו האט מען וואס מען ווייסט אזוי

"ֶׁשָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֻמְכָרח ִלְלמֹוד  (שיחות הר"ן, סימן כט):רבי האט געזאגט הייליגער דער 

ְּבָכל יֹום ֵאיֶזה ֲהָלָכה ְּבֻׁשְלָחן ָערּוך", יעדער איד איז מחויב צו לערנען יעדן טאג שולחן 
"ַעל ְיֵדי ִלימּוד ׁשּוְלָחן ָערּוך ְמָבְרִרים  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סי' ח):ערוך; נאך זאגט דער רבי 

ָאָדם", אז מען לערנט שולחן ערוך גייט ארויס די שלעכטס ֶאת ַהטֹוב ֵמָהַרע ְוִנְזַּדֵּכך ָה 
"ַעל ְיֵדי ִלימּוד ׁשּוְלָחן ָערּוך (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סי' סב): פונעם מענטש. אויך זאגט דער רבי 

לחן ערוך איז מען זוכה צו האבן וזֹוִכים ָלֱאמּוָנה ְמֻזֶּכֶכת ּבֹו ִיְתָּבַרך", דורך לערנען ש
עם יום טוב פסח זייער וויכטיג צו לערנען די הלכות אזוי ווי אמונה; איז יעצט פאר ד

"ׁשֹוֲאִלין ְוּדֹוְרִׁשין ְּבִהְלכֹות ַהֶּפַסח קֹוֶדם ַהֶּפַסח,  (מגילה לב.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ְׁשלֹוִׁשים יֹום", מען זאל אנהייבן צו לערנען הלכות פסח פון דרייסיג טעג פאר דעם יום 

 טוב פסח.

 .הלכה לערנען צו טאג יעדן שיעור א דיר מאךאון  ן'צו פאלגן דעם רבי זע

 טאג יעדן און ערוך לחןוש םקליינע א בייטל טלית אין האלטן זאל מען זאגט ש"מוהרא
סתם אזוי איז גוט  .ות איין הלכההפח לכל תפילין בינו תם'סר די מיט לערנען מען זאל

 סימן א זיך מען מאכט ם טובפאר א יובע נט כסדרן, אבער אז מען האלטאז מען לער
 מען גייטיום  נאך און, ם טוביו יענעם פון הלכות די צו גייט מען און האלט מען וואו

 .האלט מען צו די סדר וואו צוריק

דער הייליגער בעל זע צו העלפן אין שטוב מיטן אנגרייטן דעם יום טוב פסח; 
די פרויען מאכן "ווען  :אגטכותו יגן עלינו זקדושת לוי דער בארדיטשובער רב ז

די זעלבע מלאכים  ,פון זייער קראצן רייבן און כשר'ן ווערן באשאפן מלאכים ,פסח'דיג
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, אזוי ווי מען זעט אז קשר"ק וואס ווערן באשאפן ראש השנה ווען מען בלאזט שופר

איז די ראשי תיבות תק'יעה ש'ברים תר'ועה תק'יעה, אויך איז דאס ראשי תיבות ק'ראצן 
דערפאר זאלסטו זען צו העלפן אין שטוב מיט וואס דו קענסט ; ן כ'שר'ן"ש'ארן ר'ייב

נאר און זיכער נישט ווערן בכעס חס ושלום און מאכן אנגעצויגן אין שטוב, ווייל דער 
 אז דורך כעס שטופט מען אוועק פון זיך די פרנסה. סימן סח) ,חלק א' ,ליקוטי מוהר"ן(רבי זאגט 

ונז געלערנט: "דער אייבערשטער איז אין שטוב, געדענק וואס מוהרא"ש האט א
 און עבודת השם איז ווען מען העלפט אין שטוב מיט וואס מען קען נאר".

 איך קען נישט מאריך זיין איך דארף אריין גיין געבן א שיעור פאר די בחורים.

 זע אז דיין ווייב זאל קענען קומען היינט צו די פרויען צוזאמקום.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 דערהאלט זיך

 שנת תשע"ח לפרט קטן, כ"ז אדר, יום ד' פרשת ויקרא - רת ה' יתברךבעז

 ... נרו יאיר לכבוד

נתן יצחק דער זון פון ר' ר'  .דראפע דיר און דערהאלט זיך ,דערובר רטייערע
אין א בריוו פאר זיין טאטע, דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה אז מ'מוטשעט שרייבט 

אים זייער, דאס הייסט ער האט געפערליכע נסיונות, שרייבט אים ר' נתן צוריק אין א 
וויסן מע מוטשעט דיך וכו'. "דאס וואס דו שרייבסט מיר אז  (עלים לתרופה, מכתב יד):בריוו 

מיר  ";ִמי ָהאט ֶמען ׁשֹוין ֵזעֶהר ִפיעל ִּגימּוטֶׁשעט ,ןעיְטִליכֶ ֶמע מּוְטֶׁשעט ִא זאלסטו 
ן און יעדער האט גרויסע נסיונות, מע טעשיטיעדן איינעם מ ,שעט מען אויך אסאךיטמ

 נאר מען דארף זיך דערהאלטן מיט אלע כוחות.

אז דו ביסט א  געדענק וואס איך זאג דיר אלץ זיך;דער שטארק ואיך בעט דיר בר

מלומד בניסים. קוק צוריק וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט דיר ביז יעצט; האב 
 נישט מורא, דער אייבערשטער וועט דיר ווייטער העלפן.

 (חסר).

... 

~~~~~~~~~~ 
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מרה שחורה; זיין שטארק צו לערנען א דף גמרא זיך דערווייטערן פון עצבות און 

 יעדן טאג; דאס גרויסקייט פון הפצה.

 יום ה' פרשת ויקרא, כ"ח אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 

 לכבוד ... נרו יאיר

אלע קרענק קומען פון מרה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד):דער הייליגער רבי זאגט 
אויך די דאקטורים זענען דאס מודה, זיי זאגן אז אלע  (שם):שחורה; נאך זאגט דער רבי 

רעים קומען פון נישט זיין פרייליך. ווען א מענטש איז פרייליך ווערט מחלות וחלאים 

ער געזונט בגשמיות וברוחניות. שמחה היילט אויס א מענטש און שמחה נעמט ארויס 
 "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו". (ישעיהו נה, יב):דעם מענטש פון זיינע צרות, אזוי ווי עס שטייט 

לע כוחות צו זיין פרייליך, בפרט יעצט אין די דערפאר דארפן מיר פרובירן מיט א

ערב פסח טעג ווען מען רוימט שוין ארויס דעם חמץ; אין אלע שטובער איז מען עוסק 
ארויס צו ווארפן דעם חמץ און אריין ברענגען דעם הייליגן יום טוב פסח, דארף מען 

 ום מענטש.זייער אכטונג געבן אז די עצבות און מרה שחורה זאל נישט אנקומען צ

וואס זאל איך דיר זאגן מיין ליבער ברודער, מיר דארפן זיך זייער פרייען אז מיר 
ווייסן פון רבי'ן. דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה, וואס ווער עס נעמט אן די מתנה 

הייבט אן לעבן א חיים טובים, דאס איז דער מתנה פון התבודדות; ווען א מענטש 
אויסצושמועסן זיין הארץ מיטן אייבערשטן, ער שמועסט מיטן  געוואוינט זיך צו זיך

אייבערשטן אויף זיין שפראך און ער זאגט פארן אייבערשטן אלעס וואס באדערט אים, 
רבונו של עולם, העלף מיר איך וויל זיין ערליך, איך וויל האבן ריינע ער בעט זיך: "

דאס מאכט  שטענדיג פרייליך"; אויגן, איך וויל זיך נישט אויפרעגן, איך וויל זיין
 פרייליך, ווייל ווען דער מענטש נעמט אריין אין זיך די ריינע אמונה איז אלעס גרינגער.

איך האף אז דו שטארקסט זיך און דו לערנסט יעדן טאג דעם דף גמרא; דו קענסט 
זיך נישט פארשטעלן וואס גמרא טוט פארן מענטש, עס געבט לעבן פארן מענטש. א 

 -ש וואס לערנט יעדן טאג אביסל חומש, אפאר פרקים משניות און א דף גמרא מענט
"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין  (שבת קכ.):דער איז אן עושר, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ער ֶזה ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד", ווער איז אן ארעמאן? איינ –ִׂשְמָלה 
 וואס לערנט נישט קיין מקרא, ער לערנט נישט קיין משניות און נישט קיין גמרא.

גיי אביסל הפצה יעדן טאג; קוק נישט אויף גארנישט און מאך זיך נישט צו טון 

פון די פאר מענטשן וואס פארשעמען וכו', ווייל אז מען קען צוריק ברענגען אפילו נאר 
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דאס  -ס כדאי. די בזיונות וואס מענטשן זענען מבזה איין איד צום אייבערשטן איז אלע

"ִעיָקר ַהְּתׁשּוָבה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ו):איז פאר אונז נאר טובות, ווייל דער רבי זאגט 
ִיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹוק", דער עיקר תשובה איז אז מען ענטפערט נישט ווען מען גייט 

 אריבער א בזיון.

מענטש גייט הפצה ווייזט ער אז ער האט ליב דעם אייבערשטן, אזוי ווי ווען א 
דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "וואס איז דער סימן אז מען 

 עהאט ליב דעם טאטן [דעם אייבערשטן]? אז מען האט ליב די קינדער [אידיש

ט ליב א צווייטן איד, מען וויל אז קינדער]"; אז מען גייט הפצה ווייזט מען אז מען הא
נאך א איד זאל לעבן א חיים טובים און אז מען האט ליב א צווייטן איד ווייזט מען מיט 

דעם אז מען האט ליב דעם אייבערשטן, און אז מען האט ליב דעם אייבערשטן איז דאך 
"ַוֲאִני ִקֲרַבת  (תהלים עג, כח):גוט, דעמאלט דארף מען שוין גארנישט, אזוי ווי עס שטייט 

 ֱאִהים ִלי טֹוב", מיר איז גוט אז איך בין באהאפטן צום הייליגן באשעפער.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
וואס מיר קענען ארויסנעמען פונעם רבינ'ס יום הולדת; דאס גרויסקייט פון תיקון 

זאכן וואס מען איז זוכה דורך עסן מצה; דורך אמונה גייט מען ארויס הכללי; די שיינע 

 פון גלות; אריינבאקן אין זיך און אין די קינדער שמחת היהדות און שמחת המצוות.

החודש, כ"ט אדר, שנת תשע"ח  –ערב שבת קודש פרשת ויקרא  - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

בת פרשת החודש, אויך געפאלט דעם שבת ראש חודש ניסן. מיר גייען אריין אין ש

 ראש חודש ניסן איז זייער א גרויסער טאג, אין דעם טאג איז דעם רבינ'ס געבורטסטאג.

"רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן ָנַטל ֶעֶׂשר  (מדרש סדר עולם, פרק ז):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ֲעָטרֹות"; זאגט מוהרא"ש אז  דאס גייט ארויף אויפן 'תיקון הכללי'. אז אום ראש חודש 

ניסן איז געבוירן געווארן דער הייליגער רבי וואס האט אונז געגעבן דעם 'תיקון הכללי'; 
וואלט משיג זיין דעם "אסאך צדיקים האבן גע (שיחות הר"ן, סימן קמא):דער רבי האט געזאגט 

תיקון, אבער זיי האבן דאס נישט געקענט משיג זיין; א טייל האבן יא אנגעהויבן דאס 
האט דער רבי  -משיג צו זיין, אבער זיי זענען אוועק פון דער וועלט אינמיטן, אבער איך 

 האב זוכה געווען משיג צו זיין און מגלה זיין דעם תיקון הכללי". -אויסגעפירט 
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א"ש האט איינגעפירט אז מען זאל זאגן דעם "תיקון הכללי" יעדן צופרי מוהר

גלייך נאכן דאווענען צוזאמען מיט א מנין, וואס דאס האט אלע סגולות און אלע 
אז דער "תיקון הכללי" איז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)ישועות, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ות. נאכן דאווענען לויפט מען זוכן פרנסה און דא מסוגל פאר פרנסה און פאר אלע ישוע
האבן מיר א סגולה פון רבי'ן פאר פרנסה, פארוואס זאלן מיר נישט נעמען דעם סגולה 

פון הייליגן רבי'ן, דאס ברענגט דאך אלע ישועות, אלע רפואות, אזוי אויך פרנסה און 
טן מיר ווען געטון אן עס מעקט אפ די עבירות וואס מען האט פוגם געווען. וואס וואל

דעם רבי'ן? מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן און 

 פון זיינע עצות.

דער רבי איז געבוירן געווארן ראש חודש ניסן; מוהרא"ש זאגט אז די גאנצע זאך 
א מענטש קען  זיך באנייען. דער רבי לערנט אונז אויס ווי אזוי -פון רבי'ן איז התחדשות 

"ביי דער וועלט איז  (שיחות הר"ן, סימן כו):כסדר אנהייבן פון פריש, אזוי ווי דער רבי זאגט 
שכחה א חסרון, אבער איך זאג אז שכחה איז א מורא'דיגע מעלה. ווייל ווען א מענטש 

וואלט געדענקט יעדע זאך וואס ער האט געטון וואלט ער נישט געקענט לערנען און 
ן און טון מצות, עס וואלט אים געשטערט אלעס וואס ער האט געטון"; דאס דאווענע

זעהן מיר ראש חודש. דער לבנה באנייט זיך, זי הייבט אן נאכאמאל גרויס ווערן, זי 
ווערט פריש געבוירן. אזוי דארפן מיר לעבן, כסדר זיך באנייען, נישט קוקן וואס עס איז 

 מען האט געטון. געווען און נישט צוריק טראכטן וואס

מיר דארפן זיך זייער פרייען אז נאך אביסל גייען מיר זוכה זיין צו עסן די הייליגע 
עסן פון אמונה;  ן"ֵמיְכָלא ִּדְמֵהיְמנּוָתא", א (זוהר שמות, קפג:):מצה; מצה ווערט אנגערופן 

ר דורך מצה ווערט געשטארקט די אמונה ביי אידישע קינדער און דורך דעם וועלן מי
"ִעיָקר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ז):אויסגעלייזט ווערן פון אונזער גלות, ווייל דער רבי זאגט 

ַהָּגלּות ֶזה ַרק ַמֲחַמת ִחָסרֹון ֱאמּוָנה", וואס איז גלות? אז מען לעבט נישט מיט אמונה; 

ווייל ווען א מענטש לעבט מיט אמונה, ער ווייסט ביי זיך אז אלעס איז דער 
רשטער און עס איז גארנישט דא אויף דער וועלט אנעם אייבערשטן; דער אייבע

אייבערשטער איז ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלָעֶדי ְּכָלל, 
ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם און דער אייבערשטער האט זיך פארשטעלט 

ַח, ַחי, ְמַדֵּבר. ווען א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין ּדֹוֵמם, צֹוֵמ 
 מיט אים, ביי אים און נעבן אים, ווערט ער אויסגעלייזט פון אלע זיינע צרות.

באקן אין אונז און אין אונזערע קינדער אז דער אייבערשטער ן גוט אריימיר דארפן 

ת וואס דער אייבערשטער האט אונז און זיך פרייען מיט די מצוופירט דער וועלט, 
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דורכדעם וועלן מיר זוכה זיין א גאנץ יאר צו זיין אפגעהיטן פון עבירות, אזוי געגעבן, 

"ַהִנְזָהר ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ  (מובא בבאר היטב אורח חיים סימן תמז, סעיף קטן א):ווי דער אר"י הקדוש זאגט 
", ווער עס איז אפגעהיטן פון א משהו חמץ אום ְּבֶפַסח, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשא ֶיְחָטא ָּכל ַהָּׁשָנה

פסח, וועט א גאנץ יאר זיין אפגעהיטן פון עבירות; אז מען פריידט זיך מיט די מצה, 
מען פריידט זיך "ֶׁשא ָעַׂשִני ּגֹוי", מען געדענקט א גאנץ יאר אז מיר האבן זוכה געווען 

די שמחה היט  -שהו חמץ צו עסן די הייליגע מצה און מיר האבן נישט געגעסן קיין מ
 אפ דעם מענטש פון זינדיגן.

"איך  (מסכת פסחים; מובא בבאר היטב אורח חיים סימן תעז, סעיף קטן א):דער של"ה הקדוש זאגט 
האב געזען ערליכע אידן פלעגן זיך אזוי פרייען מיט די מצות, זיי פלעגן קישן די מצות 

ואס ברענגט אריין אין זיינע קינדער מיט א גרויסע שמחה"; וואויל איז דעם מענטש ו
 זיך צו פרייען מיט די הייליגע מצוות.

 זאלסט האבן א פרייליכן שבת און א גוטן חודש.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 איך בין נישט צופרידן פון מיין חתן, איך וויל אפלאזן דעם שידוך

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס איר טוט, די שיעורים וואס איך הער פון אייך אויף די האטליין קודם א 

 האט ממש געטוישט מיין לעבן צום גוטן אין יעדן הינזיכט.

איך האב געוואלט פרעגן עטליכע זאכן. איינס איבער דעם וואס איר זאגט אז המפיל איז א ברכה 

זאגן המפיל, אבער איך וויל וויסן אויב מ'מעג רעדן צום אייבערשטן נאך פאר'ן שלאפן, איך האב אנגעהויבן 

המפיל. אויך וויל איך פארשטיין דאס וואס איר זאגט אז מ'קען רעדן צום אייבערשטן ביים באדן די קינדער, 

 ווי אזוי מעג מען רעדן צום אייבערשטן אין א בית הכסא.

ויסרעדן מיין הארץ. איך בין א כלה, מיין חתונה דארף זיין און יעצט צום עיקר זאך וואס איך וויל זיך א

אין עטליכע חדשים, און איך דארף אסאך התחזקות נישט אפצולאזן דעם שידוך. איך האב נישט קיין אנונג 

פארוואס איך האב מסכים געווען צו דעם שידוך, איך האב עס נאר געטון צו פרייליך מאכן מיינע עלטערן, 

ייט וואלט איך היינט דאס אפגעלאזט, ווען נישט איך ווייס אז מיין טאטע וועל כאפן א הארץ און פון מיין ז

 אטאקע ווען ער וועט דאס הערן.

מיין חתן איז זייער פרום, און איך בין בכלל נישט אזוי. איך האב זיך שוין גע'חלומ'ט אז איך וועל 

עהאט א גאנצע פלאן ווי אזוי איך וועל אויסשטעלן באקומען א בחור לויט מיין געשמאק, און איך האב שוין ג

מיין לעבן, איך האב געוואלט האבן אן ערליכע אבער פשוטע שטוב. דערווייל האב איך אבער באקומען א 

 חתן וואס איז מיר בכלל נישט צום הארצן, איך עקל זיך פשוט פון אים.

טייערע מתנות פאר די מחותנים,  יעצט פורים האב איך געדארפט שיקן א טייערע משלוח מנות און

מיין גאנצע פורים איז געווען צעשטערט. איך ווייס נישט וואס נאך צו זאגן, אפשר וועט איר מיר קענען מחזק 

 זיין און ארויסהעלפן אין מיין מצב.

א גרויסן יישר כח נאכאמאל, נאר דער אייבערשטער קען אייך באצאלן אויף אלעס וואס איך האב 

 ון אייך.באקומען פ

 תשובה:

, כ"ב אדר, ניסן מברכים פרה, - ויקהל פקודיפ' ערב שבת קודש  - בעזרת ה' יתברך
 "קשנת תשע"ח לפ

 תחי' ...לכבוד 

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 
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בנוגע צי מען מעג רעדן צום אייבערשטן נאך המפיל; מען קען רעדן צום 

גוט איינצושלאפן רעדנדיג צום אייבערשטן נאך ברכת המפיל און עס איז זייער 
אייבערשטן. אזוי האט ר' אברהם בן ר' נחמן געזאגט: "אויב א מענטש שלאפט איין 

אינמיטן רעדן צום אייבערשטן איז דער גאנצער שלאף א הייליגע שלאף, און מען 
 שטייט אויף ערליך, ווייל אזוי ווי מען לייגט זיך אזוי שטייט מען אויף".

אייבערשטן בשעת מען באדט אפ די קינדער; מוהרא"ש האט בנוגע רעדן צום 
דערציילט איינמאל ביי א שיעור וואס ער האט געהערט פון אלטע ברסלב'ע אידן פון 

אומאן, אז אין אומאן האט געוואוינט א ברסלב'ער חסיד, א פשוט'ער איד, וועלכער איז 
געשעפט האט מען  געווען א שוסטער. ווען מען פלעגט אריין קומען צו אים אין

שטענדיג געזען א מורא'דיגע בילד פאר זיך, ער פלעגט שטיין און האקן מיט'ן האמער 
אויף די שיך און רעדן צום אייבערשטן; ער איז געווען אזוי אריינגעטון אין זיין ארבעט 

און אין רעדן צום אייבערשטן, אז ער פלעגט נישט באמערקן ווי איינער איז אריין 
ין געשעפט און ווארט אויף אים בשעת ער האלט מיט ווי אזוי ער רעדט צום געקומען א

 אייבערשטן.

ווען ער פלעגט באמערקן ווי איינער איז דארט, פלעגט ער זיך אנרופן און פרעגן: 
"איך האב א שאלה: איך ארבעט מיט שיך און די הלכה איז דאך אז ווען מען כאפט אן 

ך וויל רעדן צום אייבערשטן, וויל איך וויסן צי איך די שיך ווערט מען טמא, אבער אי
מעג רעדן צום אייבערשטן בשעת'ן ארבעטן מיט די שיך?" מוהרא"ש האט פארציילט 

אז ער האט געהערט פון עטליכע מענטשן אז זיי האבן געהאט מיט אים די זעלבע מעשה 
אליין זענען געווען און זיי האבן אים נישט געוואוסט וואס אים צו ענטפערן. ווען זיי 

 חשוב'ע אידן און דא זעהן זיי א פשוט'ער איד וואס האט אזעלכע השגות.

בשעת מוהרא"ש האט דערציילט די מעשה, האט א אינגערמאן אריין געפרעגט 
אינמיטן שיעור: "למעשה מעג מען רעדן צום אייבערשטן אויף א פלאץ וואס מען טאר 

נישט געוואשן די הענט?" האט מוהרא"ש געזאגט נישט לערנען, אדער ווען מען איז 

אז עס איז 'הלכה ואין מורין כן'; דאס הייסט, עס איז דא הלכות וואס מען קען נישט 
 זאגן אז מען זאל אזוי טון, אבער מען ווייסט שוין אליינס וואס מען האט צו טון.

א סוד וואס יעצט צום עיקר שאלה וועגן אייער שידוך, וואס איר טראגט ביי אייך 

איר ווילט נישט דעם חתן וכו' און איר האט פשוט מורא פון  -קיינער חלומ'ט נישט 
אייערע עלטערן וכו'; ליידער זענען דא זייער אסאך שידוכים וואס מען צווינגט וכו', 

איך וואלט אייך געראטן אז איר זאלט דאס דורך רעדן מיט א טיטשער אדער אייער 
יין, במשך אייערע יארן אין סקול האט איר זיכער געהאט מנהלת. טראכטס גוט אר
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כאטש איין ווארעמע ערליכע טיטשער וועמען מען קען געטרויען, פארבינדט אייך מיט 

איר און פארציילט איר אז איר ווילט נישט גיין אונטער די חופה וכו'. אפשר איז עס נאר 
ומער וכו' ווייס איך נישט וואס א דמיון וכו'; לויט וואס איר שרייבט אז ער איז א פר

שטערט אייך וועגן אייער חתן, פרום איז נישט קיין חסרון, פרומע מענטשן האבן זייער 
 א שיינע לעבן, נישט אלעס איז דאס אויסזען פון א מענטש.

: א שוטה קוקט אויף די לבוש )תיקוני  זוהר, תיקון כא, דף ס:(חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
מענטש איז אנגעטון, אבער א חכם קוקט וואס טוט זיך אונטער דעם  מיט וואס דער

לבוש; ווען עס קומט צו טון א שידוך דארף מען קוקן צי דער בחור האט גוטע מידות, 
צי ער איז א וותרן אדער א כעסן. ווער זאגט אייך אז דער חתן וויל לעבן אן אנדערע 

זעלבע ווי אייך... דעריבער ראט איך סארט לעבן ווי אייך, אפשר וויל ער פונקט דאס 
אייך אז איר זאלט זיך פארבינדן מיט אן ערליכע פרוי וואס מען קען איר געטרויען און 

שמועסט דאס אויס מיט איר וכו', ווייל עס איז נישט גוט אז איר טראגט זיך ארום מיט 
ל פי הלכה, א סוד וואס קיינער ווייסט נישט, חוץ מזה איז דאס נישט אויסגעהאלטן ע

 ווייל אויב מען וויל נישט חתונה האבן דארף מען דאס ענדערש אפלאזן וכו'.

מיר האבן אן עצה פון רבי'ן וואס רופט זיך 'התבודדות'; בעטס דעם אייבערשטן 
ער זאל אייך העלפן איר זאלט וויסן צי דער שידוך איז פאר אייך אדער נישט. בעטס 

בן קיין ספיקות און בלבולים וכו'; תפילה ברעכט דעם אייבערשטן איר זאלט נישט הא
 דורך אלע פארמאכטע טירן און תפילה מאכט ליכטיג פארן מענטש.

איך ווארט צו הערן פון אייך אז איר זענט רואיג און צופרידן און איר גייט צו צו 

 די חתונה מיט א פרייליך הארץ.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קענען פרויען אויך זאגן תיקון חצות?

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן אויב פרויען זאגן אויך תיקון חצות, און אויב זיי קענען אויך באקומען די 

 גרויסע ישועות דורך דעם, אזוי ווי די מענער.

 יישר כח פאר אלעס.

 יודל

 תשובה:
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מברכים ניסן, כ"ב אדר, פרה,  -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ח לפ"ק

 יודל נרו יאירלכבוד 

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

מען האט דער הייליגער רבי האט זייער אויסגעלויבט די תפילות פון פרויען; 
אמאל געזאגט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "ווען 

טל זיין אלע ווייבער שולן", האט דער רבי געזאגט: משיח וועט קומען וועט מען מב

"עס איז נישט אמת, עס קען נישט זיין אז דער בעל שם טוב האט דאס געזאגט, פונקט 
נען פארקערט! משיח וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע פרויען וואס זיי דאווע

אט זייער שטארק זעט מען פון דעם אז דער רבי ה ;און בעטן אז משיח זאל קומען"
 געהאלטן פון תפילות פון פרויען.

"ֲעָׂשָרה ַקִּבין  (קידושין מט:): זאגט פשט אין דעם מאמר חז"למוהרא"ש זכרונו לברכה 

א מאס פון צען קב  ִׂשיָחה ָיְרדּו ָלעֹוָלם, ִּתְׁשָעה ָנְטלּו ָנִׁשים, ְוֶאָחד ָנְטלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכלֹו",
געקומען אויף דער וועלט, ניין קב האבן גענומען די פרויען, און 'שמועסן' איז אראפ 

אראפ צו  אסצן דואר די גאנצע וועלט; סתם מענטשן נאיין קב איז צעטיילט געווארן פ
אז פרויען רעדן אסאך וכו', אבער , ווי צו זאגן יפעטן פון זיקלאפן פרויען און צו אפש

פאר ביי די דרשות זאגן ם, ער פלעגט מחזק זיין די פרויען מיט דעמוהרא"ש פלעגט 
ווי  מתפלל זיין צום אייבערשטןפרויען: "פון דעם חז"ל זעט מען אז א פרוי קען מער 

 (ברכות כו:):ווייל זיי האבן גענומען ניין קב שיחה און חכמינו זכרונם לברכה זאגן א מאן, 
שמועסט זיך אויס מיטן  ", שיחה איז א לשון פון תפילה; מעןִפיָלהְּת  אּלָ ֶא  יָחהִׂש ֵאין "

 צן איר מאס רייד צו רעדן צום אייבערשטן".וזאל א פרוי נאייבערשטן. דעריבער 

א פרוי איז פטור פון דאווענען שחרית מנחה מעריב. א פרוי איז נאר מחויב צו 
אין א המזון  און זי דארף אכטונג געבן צו בענטשן ברכת ברכות השחרזאגן אינדערפרי 

זיין צום בודד פארן גיין שלאפן און זיך מת קריאת שמע שעל המיטהליינען , סידור

(ליקוטי וואס אן דעם איז נישט דא קיין לעבן. אזוי ווי דער רבי זאגט  ,הייליגן באשעפער

", אז די גאנצע לעבן פונעם ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי" (תהלים מב, ט):אויפן פסוק  מוהר"ן, חלק א', סימן ט):

ן תפילה; אבער א פרוי וואס האט נישט קיין ווירטשאפט אין שטוב מענטש דארף זיי
וכו', אויב זי וויל דאווענען בתורת נדבה קען זי דאווענען אלע תפילות און דאס זעלבע 

 איז מיט תיקון חצות.

איז זיך אפגעבן מיט די קינדער; זיצן מיט  -דער עיקר וואס א אידישע מאמע דארף 
דערציילן מעשיות פון צדיקים ווי זיי האבן געדינט דעם  די קינדער אין שטוב, זיי
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אייבערשטן מיט מסירות נפש. קינדער וואס הערן פון די עלטערן מעשיות פון צדיקים 

 וועלן אויסוואקסן ערליכע אידן.

האט געזאגט: "עס איז מיר חשוב מחנך הער א ווארט וואס דער הייליגער ר' נתן 
ווי אויפשטיין זאגן 'תיקון חצות'"; אז מען וויל אויפשטיין צו זיין מיינע קינדער, פונקט 

דארף מען זיך לייגן שלאפן פרי, און ר' נתן האט נישט  זאגן תיקון חצותצו ביי חצות 
געוואלט גיין שלאפן פאר זיינע קינדער קומען אהיים פון חדר, ווייל ער האט זיי 

מע מיט זיי, זיי מחנך זיין צו געוואלט מחנך זיין; ער האט געוואלט ליינען קריאת ש

גרייטן נעגל וואסער וכדומה, וואס אזא חינוך בלייבט צומאכן ברכות, זיי מחנך זיין אנ
א קינד וואס זיינע עלטערן האבן אים שיינערהייט דערמאנט נאכט נאך  .אויף אייביג

דארפן . דאס נאכט צו ליינען קריאת שמע, אים איז גרינגער דאס צו טון זיין גאנץ לעבן
מיר שטענדיג האלטן פאר אונזערע אויגן: 'שטענדיג רעדן צו די קינדער פון דאס 

 גרויסקייט פון צדיקים און צדקניות'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איז דער יום טוב פורים נאר פאר עשירים און נישט פאר ארימעלייט?

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א יישר כח פאר די טייערע שיעורים.

איך וויל עפעס פרעגן, כאטש איך שעם זיך אביסל, איך פיל עפעס אז דער יום טוב פורים איז נישט 

פאר מיר, ס'איז מער א יום טוב נאר פאר די עשירים, זיי מאכן גרויסע חגיגות, טיילן אסאך געלט, דער יום 

 עס נאר פאר זיי און נישט פאר פשוטע אידן. וואס האלט איר וועגן דעם?טוב איז עפ

 מרדכי

 תשובה:

פרה, מברכים ניסן, כ"ב אדר,  -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך
 שנת תשע"ח לפ"ק

 נרו יאיר מרדכילכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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בפרט א גביר;  -וועמען מקנא צו זיין וואס ביסטו מקנא א צווייטן? עס נישט דא 

ואס האט עשירות וואס ווייסטו וואס אן עושר מאכט מיט? מענטשן מיינען אז דער ו
אבער דער אמת איז אז די עשירים אויף זיי איז די גרעסטע רחמנות  .דער איז גליקליך

ן פחדים ווייל זיי האבן נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט און זיי לעבן שטענדיג אי
וכו', זיי האבן נישט קיין חברים, ווייל אלע וואס שמייכלען צו זיי דארפן נאר זייער 

געלט, קומט אויס זיי האבן נישט קיין אמת'ע חברים וכו' וכו' און זיי שפירן דאס זייער 
 גוט.

 (קהלת ה, יא):גלייב מיר עס איז א גרויס רחמנות אויף עשירים; שלמה המלך זאגט 
"ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהעֵֹבד, ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה יֹאֵכל", אן ארימאן ער שלאפט גוט, ער האט 

נישט קיין דאגות וכו', "ְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו ִליׁשֹון", אבער דער עושר קען 
 נישט שלאפן ביינאכט פון זיינע דאגות.

א צווייטן; דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה  עס איז זייער נאריש מקנא צו זיין

האט געזאגט פאר זיין תלמיד ר' נחמן טולטשינער: "עס איז נישט דא וועמען צו מקנא 
זיין; אויב מקנא זיין, דארף מען מקנא זיין אן ערליכער איד, און אויב ביסטו דער 

 מקנא".בין איך דיר  -זאגט ער פאר זיין תלמיד ר' נחמן  –ערליכער איד 

ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו", ווער איז אן  –"ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר  (אבות ד, א):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
א צופרידענער מענטש? דער וואס דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אויף  -עושר 

 וואס ער האט און ער קוקט נישט אויף א צווייטן.

פאר מענטשן וואס ווארטן אויף א פורים איז א יום טוב פאר יעדן איד, בפרט 
(עיין עלים ישועה; מען זעט וואס דער אייבערשטער קען טון, ממש וואס דער רבי זאגט 

"ְוֵיׁש ִעְנָין ֶׁשִּנְתַהֵּפ ַהּכֹל ְלטֹוָבה", עס קען אויסזען פארן מענטש אז אלעס  לתרופה, מכתב יא):
ט א ישועה וואס מען האט זיך איז פארמאכט, אלעס איז דערנאך, און פלוצלינג ווער

גארנישט געקענט פארשטעלן פארדעם; פורים ווייזט אונז אז עס איז נישט דא קיין 

 יאוש.

מיר האבן א רבי וואס האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט 'התבודדות', אז א 
מענטש זאל זיך צוגעוואוינען זיך אויס צו רעדן זיין הארץ צום אייבערשטן. ווען א 

מענטש פאלגט דעם רבי'ן, ער זוכט זיך אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און 
ץ צום אייבערשטן, ער פארציילט אים אלעס וואס ער שמועסט זיך דארט אויס זיין האר

דער מענטש לעבט אן אנדערע סארט לעבן, ער איז אן אמת'ער עושר. ער  -שטערט אים 
איז רייך ווייל ער לעבט מיטן אייבערשטן און דער אייבערשטער וועט אים אלעס געבן, 

לעס וואס גייט ווייל דער אייבערשטער האט זייער ליב ווען א מענטש פארציילט אים א
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אז דער אייבערשטער  (פרשת בלק, קצה.)אריבער אויף אים, אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

ענטפערט פאר אן ארימאן שנעלער ווי ער ענטפערט פאר דעם גרעסטן צדיק. און ווען 
דוד המלך האט געזען דאס חשיבות פונעם ארימאן'ס תפילה האט ער אויסגעטון די 

 (תהלים פו, א):יך געזעצט אויף דער ערד און געבעטן דעם אייבערשטן בגדי מלכות און ז
"ְּתִפָּלה ְלָדִוד, ַהֵּטה ה' ָאְזְנ ֲעֵנִני", הייליגער באשעפער העלף מיר, הער אויס מיין 

געבעט, "ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני", ווייל איך בין אזוי ווי אן ארימאן; זעט מען פון דעם אז 
 ער איז זייער נאנט צו א מענטש וואס איז ביי זיך צעבראכן וכו'.דער אייבערשט

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך וויל אויפהערן זיך צו שרייבן מיט בחורים

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יישר כח פאר די חיזוק וואס איך הער פון אייך. איך בין א מיידל און איך האב געהאט א פעיסבוק 

אקאונט פאר עטליכע חדשים, און ליידער האב איך זיך דארט געשריבן מיט בחורים. איינער האט מיר 

 אכט.שטארק מעורר געווען אז איך זאל פארמאכן די אקאונט, און ב"ה אז איך האב עס שוין פארמ

דער פראבלעם איז אבער אז איינער פון די בחורים האט באקומען מיין נומער, און מיר שרייבן זיך 

נאכאלץ אויף וואטסעפפ. איך האב אים שוין פרובירט צו פארשיקן און ס'איז נישט געגאנגען, און בכלל איז 

 דערפון.מיר זייער שווער אפצוהאקן מיט אים ווייל ער וועט ווערן זייער צעבראכן 

איך האלט אז איך בין אן ערליכע מיידל, און איך וויל האבן אן ערליכן מאן, איך ווייס אבער אז דאס 

 גייט נישט צוזאמען מיט וואס איך טו יעצט. אפשר קענט איר מיר געבן אן עצה וואס צו טון?

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

רה, מברכים ניסן, כ"ב אדר, פ -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך
 שנת תשע"ח לפ"ק

 ... תחי'לכבוד 

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

וואויל איז אייך אז איר האט תשובה געטון און אפגעהאקט אלע קשרים מיט 

פרעמדע בחורים; אין הימל איז זייער חשוב איינער וואס טוט תשובה. חכמינו זכרונם 
, ְיהּוָדה ַרב ָאַמר" ", וואס הייסט תשובה?ְּתׁשּוָבה ַּבַעל ָּדִמי ֵהיִכי" (יומא פו:):לברכה זאגן 
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", אז עס קומט אים ֵהיֶמָּנה ְוִניַצל, ּוְׁשִנָּיה ִראׁשֹוָנה ַּפַעם ֲעֵביָרה ְּדַבר ְלָידֹו תֶׁשָּבָא  ְּכגֹון

 נאכאמאל אונטער צו טון די עבירה און ער טוט עס נישט, דער איז א בעל תשובה.

לאזט אפ אלע וואס שרייבן אייך וכו'; איר דארפט אליינס פארשטיין אז אויב איר 
שרייבט זיך מיט פרעמדע בחורים וכו', וועט איר באקומען א בחור וואס שרייבט זיך 

וואס דאס ווילט איר אודאי נישט. חכמינו זכרונם לברכה זאגן  -מיט פרעמדע מיידלעך 
", דער אייבערשטער מאכט שידוכים יוָׂש ְלִפי ַמֲע  אּלָ ֶא  הָּׁש ְלָאָדם ִא  ֹול ִגיןּוְ ֵאין ְמזַ " (סוטה ב.):

"ַּבֶּדֶר ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליֵל ָּבּה מֹוִליִכין  (מכות י:):לויט ווי אזוי דער מענטש איז, ווייל 

 , אויף דעם וועג וואס א מענטש וויל גיין, אויף דעם וועג פירט מען אים.אֹותֹו"

אויפשטעלן אן ערליכער שטוב אזוי ווי איר שרייבט, דארפט  אז איר ווילט טאקע
איר תשובה טון און אויפהערן מכשיל זיין בחורים. עס איז זייער א גרויסע עבירה זיך 

צו שרייבן מיט בחורים און מען באצאלט א טייערע פרייז אויף דעם; דער אייבערשטער 
 מען אן עונש. איז שונא זימה און אויב טוט מען נישט תשובה באקומט

אנשטאט זיך צו שרייבן אויף 'סאשעל מידיע' נעמט א תהילים און זאגט אביסל 

 תהילים יעדן טאג, וועט איר זוכה זיין צו טרעפן א גוטע שידוך בקרוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טו איך אז נאך א בחור גליטשט זיך מיר ארויס פון האנט?

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 גרויסן יישר כח פאר די אלע חיזוק וואס איך באקום פון אייך.א 

איך האב שוין געשריבן פאר אייך אסאך איבער מיינע צוויי בחורים וואס מאכן מיר פראבלעמען און 

פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין. יעצט האב איך מיין דריטער בחור, א בר מצוה בחור, וואס סטראשעט 

מאכן צרות, איך גיי ממש ארויס פון די כלים און איך ווייס נישט וואס צו טון, אפשר קענט איר  מיר אויך צו

 מיר ארויס העלפן?

 אפרים

 תשובה:

פרה, מברכים ניסן, כ"ב אדר,  -ערב שבת קודש פ' ויקהל פקודי  - בעזרת ה' יתברך
 שנת תשע"ח לפ"ק

 אפרים נרו יאירלכבוד 
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך וויין מיט מיט דיר און איך בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זען נחת פון 

אלע דיינע קינדער; אלע דיינע קינדער זאלן תשובה טון און זיך צוריקקערן צום דרך 
 התורה.

איך בעט דיר טייערער ברודער: "דראפע זיך און דערהאלט זיך"; מיט תפילה קען 

נאר האבן אסאך סבלנות און מען דארף אויסווארטן מען אלעסדינג פועל'ן, מען דארף 
אויף די ישועה. וואויל איז דעם מענטש וואס בעט דעם אייבערשטן אויף זיין אייגענע 
שפראך; ער לאזט נישט אפ דעם אייבערשטן און ער געבט נישט אויף. אפילו ווען ער 

 דאך איז ער זיך נישט מייאש. -זעט נאך נישט די ישועה 

פר המידות און לערן דעם אות בנים; דער רבי האט עצות און סגולות נעם דעם ס
 אויף יעדע זאך, זיי מקיים וואס דארט שטייט וועסטו זוכה זיין צו זען נחת פון זיי.

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַצַער ִּגּדּול ָּבִנים, " (ספר המידות, אות בנים, חלק ב', סימן א):דער הייליגער רבי זאגט 

"; פאלג דעם רבי'ן מיט א תמימות וועסטו זוכה זיין אז ְּבָכל יֹום ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשיתִיְקָרא 
 אלע דיינע קינדער וועלן דיר ברענגען נאר נחת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך עס מרור מיט מיינע קינדער

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

"א אז מיינע קינדער געבן מיר עסן מרור, איך האב שוין געשריבן עטליכע מאל פאר'ן ראש ישיבה שליט

און כאטש וואס יעצט ווילן זיי האבן קשר מיט מיר, בין איך אבער נמאס געווארן פון זיי. ס'קען זיין אז איך 

אנטלויף פאר שלחן עורך, אבער איך שפיר אז איך האב מער נישט קיין כח צו זיי, איך מאך אסאך התבודדות 

 אז ס'העלפט נישט. וועגן דעם, איך פיל אבער

איך וועל אייך געבן א משל וואס איך האב געהאט די וואך. איין טאג בין איך געווען ממש איבערגעפילט 

מיט צער און איך בין געגאנגען זיך אויסרעדן מיין הארץ צום אייבערשטן, איך האב געשפירט ווי איך האב 

צוריק געקומען האב איך געטראפן מיין זון נאך ליגן אין ארויסגעגעבן מיין גאנצע צער, ווען איך בין אבער 

 בעט, דאס האט מיר אזוי אויפגערעגט, אז די גאנצע שעה התבודדות איז געווען לא נודע כי באו אל קרבנה.

 ביטע העלפט מיר ארויס. יישר כח.

 אפרים

 תשובה:
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 יום א' פרשת ויקרא, כ"ד אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאירכבוד ל

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

איך הייב אן טראכטן אז עפעס גייט פאר מיט דיר... זיי מיר מוחל אויף וואס איך 

גיי דיר זאגן אבער איך הייב אן פארשטיין דיינע קינדער. אויב דו ביסט א מענטש וואס 
קודם אסאך ארבעטן אויף רעגט זיך אויף ווען דו זעסט דיין זון שלאפן וכו' דארפסטו 

 דיר פאר דו ביסט פארנומען מיט דיינע קינדער.

(ספר המידות, אות התבודדות, סימן נאכן ליינען דיין בריוו פארשטיי איך וואס דער רבי זאגט 

"; זיי מיר מסביר וואס עס שטערט ָּבא ְלַכַעס ,ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ּוַמְפֶנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלה-ַעל" ב):
אז דיין זון שלאפט זיך אויס אביסל? דו שרייבסט אז דאס האט דיר זייער דיר 

אויפגערעגט; פריי דיך אז דיין זון קומט אהיים, ער שפירט זיך גוט אין שטוב און ער 
 לויפט נישט אוועק וכו'.

דו האסט מיר שוין געשריבן זייער אסאך בריוו אז דו דארפסט חיזוק מיט דיינע 

ינדער זענען אנטלאפן פון שטוב און יעצט זאגט דער דריטער אז ער קינדער, אז צוויי ק
גייט אוועק גיין וכו'; יעצט זע איך אז דו ביסט נישט גערעכט. קודם כל וואס הייסט "דו 

ביסט נמאס געווארן פון זיי"? דו שרייבסט אז זיי ווילן האבן קשר מיט דיר אבער "דו 
ט נמאס פון זיי פארוואס זאלן זיי וועלן זיין אין ביסט נמאס געווארן פון זיי"; אז דו ביס

ַהָּבִנים ׁשֹוִטים, ְּכֶׁשֲאִביֶהם " :)קזסימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותשטוב? קוק וואס דער רבי זאגט 
 , קינדער וואקסן אויף שוטים ווען זיי האבן א טאטע א כעסן."ַּכֲעָסן

אייבערשטן פאר דיר, אז דו ווען דו גייסט התבודדות זאלסטו קודם בעטן דעם 

זאלסט לעבן מיט ישוב הדעת, דו זאלסט זיך נישט אויפרעגן און דו זאלסט לעבן מיט 
אמונה אינעם אייבערשטן; אז דיין גאנצע התבודדות וועט זיין נאר אויף דיר וועסטו זיך 
 נישט אויפרעגן נאכן גיין התבודדות, פארקערט, דו וועסט ווערן בטל צום אייבערשטן,

 גארנישט וועט דיר שטערן און גארנישט וועט דיר קענען אויפרעגן.

אודאי זאלסטו בעטן אז דיינע קינדער זאלן זיין ערליכע אידן און זיי זאלן דיר 
ברענגען נחת וכו', אבער דער עיקר זאלסטו בעטן אז דו זאלסט לעבן מיט אמונה, דו 

אויף דער וועלט אויסער דעם  זאלסט וויסן מיט א קלארקייט אז עס איז גארנישט דא
 אייבערשטן.
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", ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשֵאינֹו ָּכָראּוי-ַּכַעס ָּבא ַעל" (ספר המידות, אות כעס, סימן לה):דער רבי זאגט 

אז דו וועסט בעטן אויף אמונה וועסטו זיך נישט אויפרעגן ווען עפעס וועט גיין אנקעגן 
 דיין ווילן.

 העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל 

... 

~~~~~~~~~~ 
 קענט איר מיר געבן חיזוק אויף לימוד התורה, און איך וויל וויסן וועגן תכלת

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יישר כח פאר די פילע התחזקות וואס איר געבט פאר מיר און פאר גאנץ כלל ישראל. ב"ה איך גיי אין 

וועגן פונעם הייליגן רבי'ן שוין א יאר און א האלב, איך לעב מיט די עצות און איך האב שוין זוכה געווען די 

 .מחזק צו זיין נאך אידן מיט די עצות

יאר וואס פון ווען איך האב אנגעהויבן לערנען גמרא אין חדר האב איך שוין  15איך בין א בחור פון 

עם פארגאנגענעם זומער האב איך אנגעהויבן לערנען אויפ'ן סדר דרך הלימוד זייער ווייניג געלערנט, און ב"ה ד

פון רבי'ן, און היינט בין איך ב"ה מעביר סדרה יעדן טאג, אויך לערן איך א פרק משניות און א דף גמרא, ווי 

יל בעטן פרקים נ"ך, און אביסל ספר המידות, און פארשטייט זיך אסאך התבודדות. איך וו 2אויך על פי רוב 

 דעם ראש ישיבה אויב איר קענט מיר שיקן א בריוו פון הדרכה והתחזקות און א סדר היום.

דרך אגב האב איך געוואלט וויסן וועגן תכלת אויף ציצית, מיט צוויי וואכן צוריק בין איך געווען ביים 

ן טייל פון די בחורים ראש ישיבה אין ישיבה מיט מיין טאטע און איך האב באמערקט אז דער ראש ישיבה או

האבן געטראגן תכלת, וויל איך וויסן צי דאס האט מוהרא"ש געטון און צי ער האט געוואלט זיינע תלמידים 

 .זאלן דאס טון, און אויך וואס איז די סיבה פון דעם

 יישר כוח אויף אלעס און א גוטע וואך. 

 שמעון

 תשובה:

 דר, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ג' פרשת ויקרא, כ"ו א - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הבחור שמעון נרו יאיר

 איך האב דערהאלטן דיין בריוו.

 אות פון הייליגן רבי'ן אויף לעובדאיך פריי מיך זייער צו הערן אז דו נעמסט התחזק

 ולמעשה; דו לערנסט פלייסיג די הייליגע תורה.
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"ֵאין  רבה, פרשה ו):(ויקרא שטארק דיך בלימוד משניות; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ַהָּללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשָניֹות"; קען מען זאגן אז יעדער איינער קען 
לערנט משניות. מען קען  ערזיין אייגענע גלות בזכות וואס זוכה זיין ארויס צו גיין פון 

ן מענטש, זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע כח משניות האט און וואס עס טוט פאר
"ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי", דאס איז ראשי  ):, ד(תהלים למיר זאגן יעדן טאג ביים דאווענען 

 תיבות 'משנ"ה'; אז א מענטש זאגט משניות נעמט עס אים ארויס פון שאול תחתית.

בפרט א בחור וואס דער יצר הרע האלט אים אין איין מכשיל זיין אין פגם הברית; 

ל ער וויל זיין גוט און ער מאכט פעסט אפ ביי זיך אז ער גייט שוין מער נישט טון וויפי
קיין נארישקייטן, מיט דעם אלעם האלט זיך דער יצר הרע אין איין מתגבר זיין אויף 

הוצאות זרע  -אים, ער ווארפט אים אראפ אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 
 ות.לבטלה, דארף ער לערנען אסאך משני

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער הייליגער רבי זאגט 

ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", 
אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער 

געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, איז שוין אראפ 
ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע 

ְוָכ ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ִיְהֶיה ֵאי ,
ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו 

לערנען יעדן טאג "כך וכך", וועט ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די 
 ון תורה איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.כח פ

מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, ער האט מקובל פון אנשי שלומינו אז דער שיחה 

גייט ארויף אויף ח"י פרקים משניות. אפילו איינער וואס איז נעבעך אריין געפאלן אין 
יעות צו זאגן יעדן טאג אכצן פרקים זיך מאכן א קבער וועט  אויבשמוציגע מעשים, 

 משניות, וועט אים די תורה ארויס נעמען פון זיינע נישט גוטע מעשים.

זיי נישט קיין בטלן און נוץ אויס דיינע יונגע יארן; וואס מען לערנט אין די יונגע 

 (אבות ד, כ):יארן דאס בלייבט אויף א גאנץ לעבן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
"ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש". קוק וואס דער הייליגער רבי 

"ָהַעְבדּות ֶׁשָאָדם עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַבֲחרּותֹו ָּכל יֹום, ֶעְרּכֹו  (ספר המידות, אות תשובה, סימן עג):זאגט 
די יונגע יארן איז  אין", יעדן טאג עבודת השם ִזְקָנתֹוָיָקר ִמָּׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְלֵעת 

חשוב'ער פון עטליכע יארן עבודת השם אויף דער עלטער; אזוי ווי חכמינו זכרונם 
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"ַיְנקּוָתא ְּכִליָלא ְדַוְרָדא", די שענסטע זמן פונעם מענטש זענען  (שבת קנד.):לברכה זאגן 

 זיינע יונגע יארן.

ן תכלת; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט זיך געפירט צו בענין וואס דו פרעגסט וועג
גיין מיט תכלת ווייל ר' אברהם ב"ר נחמן זכרונו לברכה איז געגאנגען מיט תכלת. ער 

א תלמיד פון ר' נתן, וואס  -האט געהאט א קבלה פון זיין טאטע ר' נחמן טולטשינער 
יר ביז משיח וועט נישט האט געהערט פון ר' נתן אז ווען דער רבי האט געזאגט: "פון מ

זיין קיין נייעס", האט דער רבי געגעבן א קרעכץ און זיך אנגערופן: "אה תרחם, אה 

תרחם"; דעמאלט האט מען נישט פארשטאנען וואס דער רבי מיינט מיט דעם "אה 
תרחם", אבער שפעטער ווען דער גרויסער צדיק דער ראדזינער רבי זכותו יגן עלינו האט 

כלת אין יאר תרח"ם האט זיך ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל געטראפן מיט אנפלעקט די ת
אים און דערביי אנגענומען די ענין פון גיין מיט תכלת. פארשטייענדיג אז דאס האט 

דער רבי געמיינט מיט דעם "אה תרחם", און אלע וואס זענען געגאנגען מיט ר' אברהם 
 ז"ל האבן אנגעהויבן גיין מיט תכלת.

חסיד איז איינער וואס לערנט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים און ער  א ברסלב'ער

פאלגט וואס דער רבי זאגט. ער מאכט זיך שיעורים בכל התורה כולה, ער איז זיך 
 מתבודד יעדן טאג און א גאנצן טאג איז ער פרייליך.

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט נארן בזה העולם, דער 

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם, ִּכי  (שיחות הר"ן, סימן נא):ט געזאגט רבי הא
ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְּמאֹד", דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר: די וועלט נארט אייך, לאזט 

אייך נישט נארן; א מענטש דארף זייער אכטונג געבן ער זאל זיך נישט אפנארן, מען 
ן אין ברסלב און מען קען גיין מיט תכלת אבער מען לערנט נישט קיין חומש קען זיי

רש"י יעדן טאג, מען עפענט נישט קיין משניות, קיין גמרא וכו' וכו'. געדענק וואס דער 
ִּבַּקְׁשִּתי ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלַמד ְּבָכל יֹום ִׁשיעּור ְגָמָרא "רבי שרייבט פאר זיין איידעם: 

ֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ְמָטֵפל ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ָיֵרא ְוכּו', ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם", ּופֹוֵסק, ֶׁשא ַּת 

 נאר תורה ותפילה ויראת שמים. -זעט מען וואס דער רבי האט געוואלט 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
ינדערהיים? און צי דארף מען האבן ערב פסח מעג א פרוי זיך שמירן דאס פנים א

 מצות?
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 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יישר כח פאר אלע שיעורים, און ספעציעל א יישר כח פאר די בריוו, איך נעם ארויס פון דעם זייער 

 אסאך עצות אין לעבן.

זיך אז די פרויען שמירן  איך האב אייך געוואלט פרעגן איבער דעם וואס ביי אונזער משפחה פירט מען

זיך נישט דאס פנים, וויל איך וויסן אויב אינדערהיים מעג מען זיך פירן אנדערש און זיך יא שמירן, אויב דער 

 מאן וויל אזוי.

אויך האב איך געוואלט פרעגן וועגן ערב פסח מצות, איך פלעג דאס קויפן יעדעס יאר, עס קאסט 

מיר שווער דאס נאכצוקומען, אויב איך מעג אויפהערן עס צו קויפן און אבער זייער אסאך געלט און ס'איז 

 יוצא זיין מיט געהעריגע מצות.

 יישר כח פאר אלעס.

 חיים

 תשובה:

 יום ה' פרשת ויקרא, כ"ח אדר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד חיים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זע מחזק צו זיין דיין ווייב זי זאל זיין שטארק ביי זיך מיט איר צניעות; דער שולחן 
"ְוא ִיְתַּבֵּיׁש ִמְּפֵני ְּבֵני ָאָדם ַהַּמְלִעיִגים  (רמ"א; אורח חיים סימן א, סעיף א):ערוך הייבט זיך אן 

שפעטן אפ שעמען פון מענטשן וואס ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרך", מען זאל זיך נישט 
עבודת השם; שעמען דארף מען זיך נאר פונעם אייבערשטן. א פרוי וואס פירט אויף 

זיך בצניעות דארף זיין זייער שטארק ביי זיך אז זי טוט דער ווילן פונעם אייבערשטן 
און זי וועט באקומען באצאלט שכר ערליכע קינדער און אייניקלעך, אזוי ווי חכמינו 

"ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי  (תהילים קכח, ג):אויפן פסוק  מדבר רבה ח, ט):(בזכרונו לברכה זאגן 
ֵביֶת ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ", דיין ווייב וועט זוכה זיין צו האבן קינדער אזוי 

ך בצניעות, "ִּבְזָמן ווי א וויינשטאק וואס איז פיל מיט טרויבן בזכות וואס זי פירט זי
ֶׁשִהיא נֹוֶהֶגת ְּבַעְצָמּה ַּדת ְיהּוִדית ֶׁשִהיא ְצנּוָעה, זֹוָכה ֶׁשיֹוְצִאין ִמֶּמָּנה ָּבִנים ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, 

ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, ַּבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים", זי וועט האבן קינדער וואס וועלן לערנען ִמְקָרא, 
 א ִּדְכִתיב: ָּבֶני ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים", עיין שם.ִמְׁשָנה, און טון ַמֲעִׂשים טֹוִבים, "ֲהָדא הּו

וואויל איז פאר א און בנוגע וכו'; א פרוי מעג זיך שיין מאכן פאר איר מאן וכו'. 

פרוי וואס העלפט איר מאן זאל זיין אפגעהיטן פון עבירות, בפרט היינטיגע טעג ווען 
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רה צו זיין אפגעהיטן פון דעם די נסיונות זענען זייער גרויס, דארף מען האבן גרויס שמי

זכות וואס די פרויען  עםאין ד (ברכות יז.):זכרונם לברכה זאגן  םכמייצר הרע. די הייליגע ח
ווארטן אפ זייערע מענער און היטן זיי אפ, וועלן זיי זוכה זיין צו באקומען שכר אויף 

 דער וועלט און אויף יענע וועלט.

(שמות, אך געלט וכו'; דער זוהר הקדוש זאגט בנוגע ערב פסח מצות אז עס קאסט אס

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת  (שמות כה, ב):אויפן פסוק  קכח.):
ִרי הּוא, ַהאי ַמאן ְּדָבֵעי ְלִאְׁשַּתְּדָלא ְּבִמְצָוה, ּוְלִאְׁשַּתְּדָלא ֵּביּה ְּבקּוְדָׁשא ּבְ  -ְּתרּוָמִתי 

יּה ִאְצְטִרי ְּדָלא ִיְׁשָּתַּדל ֵּביּה ְּבֵריָקַנָּייא ּוְבַמָּגָנא, ֶאָּלא ִאְצְטִרי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְׁשַּתְּדָלא ּבֵ 
ַּכְדָקא ֵיאֹות ְּכפּום ֵחיֵליּה", ווען א מענטש טוט א מצוה דארף מען באצאלן געלט פאר 

ה צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, עיין שם; דעריבער די מצוה, דורך דעם איז מען זוכ
דארפן מיר זיך פרייען אז עס קומט אזא הייליגע יום טוב פסח און מיר גייען זוכה זיין 

צו עסן די הייליגע מצוות און אודאי באצאלן געלט פאר די מצוה אז מיר זאלן זוכה זיין 
 צו ווערן נאנט צום אייבערשטן.

ט אמאל בשעת'ן האלטן די מצה אום פסח זיך אנגערופן: דער הייליגער רבי הא

"ווען מ'האלט די מצה אין דער האנט, האלט מען גאט אין דער האנט"; ווייל מצה איז 
 א שטיק געטליכקייט און דאס ברענגט אריין אמונה אינעם מענטש.

 אז מצה ווערט אנגערופן: "ֵמיְכָלא (פרשת בא, מא.)עס שטייט אין זוהר הקדוש 

ְמֵהיְמנּוָתא", אן עסן פון אמונה; ווייל דורך מצה ווערט געשטארקט די אמונה. ווידער ִּד 
פט עס דער זוהר אן: "ֵמיְכָלא ְּדַאְסָווָתא", אן ור (פרשת תצוה, קפג:)אויף א צווייטע פלאץ 

עסן פון רפואה; אז מצה היילט אויס דעם מענטש. זאגט מוהרא"ש אז מיטן רבינ'ס 
"ִּכי ֵיׁש סֹוְבֵלי  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ה):ס איין זאך, ווייל דער רבי זאגט ווערטער איז ע

ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים ֶהֳחָלִאים ַרק ִּבְׁשִביל ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", עס 
נאר ווייל זיי האבן  זענען דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן מחלות און זיי ליידן דאס

נישט קיין אמונה; קומט אויס ווען מען עסט מצה און עס ווערט געשטארקט די אמונה 

 ווערט מען אויסגעהיילט.

ווען א מענטש איז לא עלינו נישט געזונט און ער גייט זיך היילן ביי א גרויסער 
ס וועט דיר דאקטער, דער דאקטער זאגט אים: "איך האב פאר דיר נאר איין רפואה, דא

גענצליך אויסהיילן, אבער די מעדעצין קאסט אסאך געלט", וואלט א מענטש זיכער 
 (איוב ב, ד): אוועק געגעבן אלעס אויף דער וועלט אבי ער זאל לעבן, אזוי ווי רש"י זאגט

ֵּכן ָּכל ַאֶׁשר ֶׁש "ֵּכן ֶדֶרך ְּבֵני ָאָדם; ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהֶחֶרב ָּבָאה ַעל רֹאׁשֹו, ֵמִגין ִּבְזרֹועֹו ְלָפָניו, ְוָכל 
ִיֵּתן"; איז דאך זיכער אז ווען עס קומט צו קויפן די הייליגע מצה וואס  -ְלִאיׁש ְּבָממֹון 
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דאס היילט אונז אויס ברוחניות און עס ברענגט אונז נאנט צום אייבערשטן, דארף מען 

 זיכער קויפן מצה ביד רחבה און נישט קארגן וכו'.

זאלסט האבן גרויס שפע, זאלסט קענען דער אייבערשטער זאל דיר העלפן 
אויפנעמען דעם יום טוב מיט שמחה און מיר זאלן זוכה זיין צו עסן נאך היי יאר דעם 

 , אמן.קרבן פסח מיט משיח צדקינו

... 
 

 


