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  , שנת תשע"ז לפ"ק' סיון, יפרשת בהעלותךיום א'  - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

וכה געווען צו וויסן פון ז מיר האבן זאמה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו, אשרינו 
מחזק און מעודד אין אלע אונזערע שווערע אונז  יזוואס אא רבי אזא גרויסע רבי, 

געדענקען פונעם  אז מיר זאלן שטענדיגנז אויס א רבי וואס לערנט או ;מצבים
  .ירט דער וועלטפוויסן אז דער אייבערשטער  וןא ,טןשאייבער

 ַּבֲעבֹוַדת ָגדֹול ַעְקָׁשן ִלְהיֹות ְצִריִכין" ):סימן מח ,חלק ב(ליקוטי מוהר"ן דער רבי זאגט 
 ןקען נישט זיין אען דארף וויסן אז מ ,ען דעם אייבערשטןוויל דינ סע, ווער "'ה

ווייל דער יצר הרע האלט אין איין ; נאר איז מען איז א גרויסער עקשן ערליכער איד
, אז דער מענטש אים חלישות הדעת איןאריין ווארפן א מענטש, און ברענגט  אראפ

אבער ווען א מענטש איז  רף אים נישט.אז דער אייבערשטער דא וליזאל טראכטן כא
ער גייט שטענדיג צוריק צום אייבערשטן, וועט נאר אן עקשן, און ער לאזט נישט נאך, 

  ער זוכה זיין סוף כל סוף צו אלע מדריגות.

 ַמה ִמְּפֵני" ):כה: ביצה(ל זאגן "חז ;שבועות ם טוביון גיען יעצט נאכן הייליימיר שט
ָרֵאל ּתֹוָרה ִנְּתָנה ן די בפארוואס האט דער אייבערשטער געגע ",ַעִזין ֶׁשֵהן ִמְּפֵני ?ְלִישְֹ

דארף מען פארשטיין, לכאורה  .זיך עזות יןווייל די אידן האבן א ?תורה פאר די אידן
קען נישט מקבל זיין מען  ,טון מיט עזות? נאר וואס דען וואס האט קבלת התורה צו

גייט אריבער אויף א  סעאפילו אז  ,דאס הייסט .תורה נאר אז מ'האט אין זיך עזות די
ווארפט אים אראפ כסדר, דאך איז ער אן ען מאון מענטש וואס עס גייט אריבער, 

וויבאלד די אידן אז  ,ל"דאס זאגן חז ;און ער קומט צוריק צום אייבערשטןעקשן, 
  ן צו קבלת התורה.האבן אין זיך עזות, קענען זיי זוכה זיי

נר אויפן  (מנחות פו:)אס חז"ל זאגן ודעם ו ףער רבי נתן זאגט אויגדער היילי
ָרֵאל ֹוָרהׁש ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ,עֹוָלם ָּבֵאי ְלָכל הּוא ֵעדּות" :המערבי אז די מנורה איז ", ְּבִישְֹ

זאגט  ;ט ביי די אידןהאז דער אייבערשטער רו ,עדות פאר די גאנצע וועלט ןגעווען א
קשה ", מִמְקָׁשה ָזָהב ,ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה" (במדבר ח, ד):די מנורה שטייט ביי ר' נתן אז 
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איז ווען  ,די אידןט ביי האס וואס דער אייבערשטער רואז ד ;שון פון עקשנותאיז א ל
 טשך עקשנות און ער לאזט נישט גארניזהב, ווען דער מענטש האט ביי זיס'איז מקשה 

  .אייבערשטן םצוריק צו גנדיעגייט שט ערנאר אפ, 

חות, און ודיינע כזאלסט זיך שטארקן מיט אלע אז , בעט איך דיר זייערדערפאר 
ל "ש ז"מוהרא ;קאיין שול דאווענען, מיט מנין דידריי מאל א טאג א ןגיידו זאלסט 

מיט דאווענען שטענדיג זאל  ,נסהפרהאבן יל וט שטענדיג זאגן, אז ווער עס וגפלע
 ר הרעאפילו דער יצ .ט מנין האט מען א דבר שבמנין, ווייל אז מען דאווענט מימנין

ך יער מאכט דיך טראכטן אז קיינער דארף דאון ט אריין אין דיר א שולד געפיל, גענרב
  .לסטו זיין אן עקשן און גיין אין שולנישט, דאך זא

זאלסט זייער אכטונג געבן קיינמאל נישט צו טשעפען א צווייטן, אפילו מען וועט 
דיר איינרעדן אז ס'איז לשם שמים, און ס'איז א מצוה, זאלסטו קיינמאל נישט 
טשעפען א צווייטן איד. איך בעט דיר ברודער, אנטלויף פון די מצות; דער רבי זאגט 

וען א מענטש איז זוכה און ער לערנט תורה, ווערט אז ו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן א')
ער געראטעוועט פון דעם סארט יצר הרע וואס רעדט איין א מענטשן אז ס'איז א מצוה 

  יענעם צו טשעפען.

אז בועז האט געהאט דרייסיג זון און דרייסיג  (בבא בתרא צא.)חז"ל דערציילן 
א קינד האט ער געמאכט געמאכט חתונה ווען ער האט יעדעס מאל טעכטער, און 

נישואין, וואס צוזאמען האט ער  צוויי סעודות, א סעודת אירוסין און א סעודת
מאכט פאר זיינע קינדער הונדערט און צוואנציג סעודות; ער האט געהאט א חבר גע

מנוח וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, און ביי קיין איינס פון די הונדערט 
 ֲעָקָרה ּכּוְּדָנאער אים נישט גערופן, ווייל ער האט געזאגט: "צוואנציג סעודות האט 

", דער אייזל דער עקר, מיט וואס קען ער מיר באצאלן, ער האט דאך ִלי ָּפְרָעא ְּבַמאי
נישט קיין קינדער, ממילא גייט ער מיר נישט צוריקרופן צו קיין שמחות, זאגן חז"ל: 

בועז זענען געשטארבן בחייו, פאר א עונש וואס ", אלע קינדער פון ְּבַחָייו ֵמתּו ְוֻכָּלן"
  ער האט געטשעפעט זיין חבר.
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דער בן איש חי זי"ע זאגט אין זיין ספר בן יהוידע אויפן פלאץ, אז בועז איז געווען 
א ערליכער איד, און די סיבה פארוואס ער האט נישט גערופן מנוח איז געווען לשם 

זיין חבר זאל האבן קנאה אויף די חתונות שמים, ווייל ער האט נישט געוואלט אז 
וואס ער האלט אין איין מאכן; מיט דעם אלעם, וויבאלד ער האט גורם געווען צער 
פאר זיין חבר, איז ער געשטראפט געווארן. זעט מען פון דעם ווי ווייט מען דארף זיין 

  נזהר אכטונג צו געבן, נישט וויי צו טון א חבר.

 ֶׁשִּדְמָעָתּה ֶׁשִּמּתֹו, ִאְׁשּתֹו ְּבאֹוָנַאת ָזִהיר ָאָדם ְיֵהא ְלעֹוָלם" נט.):(בבא מציעא חז"ל זאגן 
", א מענטש זאל זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפען זיין ְקרֹוָבה אֹוָנָאָתּה ְמצּוָיה

ווייב, ווייל א פרוי וויינט זייער שנעל, און מ'קען באקומען א גרויסן עונש. דערפאר 
ט וויי צו טון קיין שום איד, און בפרט דיין אייגענע זאלסט זייער אכטונג געבן ניש

  ווייב.

ר' נתן האט געהאט א תלמיד, וואס ער איז געווען זייער א גרויסער ארימאן, ער 
האט ממש גארנישט געהאט אין שטוב; איינמאל האט איינער געזאגט פאר ר' נתן אז 

נגערופן און געזאגט: עס איז א גרויס רחמנות אויף דעם ארימאן, האט ר' נתן זיך א
"אויף אים איז א רחמנות? א רחמנות איז אויף משה חינקעס (וואס איז געווען א 
גרויסער מתנגד אויף ר' נתן), וואס ער האט אסאך געלט, און ער איז פארנומען א 
גאנצן טאג צו עסן און טרינקען, און ער ווייסט נישט אז נאך אביסל וועט מען דארפן 

דער וועלט, און מען וועט דארפן אפגעבן דין וחשבון אויף יעדן  אוועק גיין פון
איינציגן טאג; מיין תלמיד איז נישט קיין רחמנות, ווייל א גאנצן טאג איז ער עוסק 
אין התבודדות און מיט זיינע שיעורים כסדרן, און נאך אביסל ווען ער וועט אוועקגיין 

  וועלט. פון דער וועלט ווארט אים אפ זייער א שיינער

זעט מען פון דעם אז דער גרעסטער רחמנות איז דער וואס לערנט נישט און דער 
"אויף צוויי  (חיי מוהר"ן, סימן שנד):וואס דאווענט נישט. אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

כיתות מענטשן האב איך גרויס רחמנות, אויף די מענטשן וואס זענען נישט מקורב 
ף די מענטשן וואס האבן יא געוואוסט פון מיר אבער האבן געווארן צו מיר, און אוי
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ייט ווען מען וועט ליגן מיט מיך נישט געפאלגט, ווייל איך ווייס אז ס'וועט קומען א צ
ס צום טיר, דעמאלט וועט דער מענטש גרויס חרטה האבן פארוואס ער איז נישט ודי פ

געפאלגט, ווייל אויב וואלט מקורב געווארן צו מיר, און פארוואס ער האט מיך נישט 
ער געווען מקורב צו מיר און מיך געפאלגט, וואלט נישט געווען קיין דרגא אויף דער 
וואלט וואס ער וואלט נישט צוגעקומען, אבער דעמאלט וועט שוין גארנישט נוצן, 

  עס וועט שוין זיין צו שפעט".

; וואו דו גייסט זאלסטו ִעָּמ יםִק ִויִהי ֱא, ִאיָעְצדערפאר בעט איך דיר זייער, 
מיטנעמען א קליינע משניות'ל, און ווען דו האסט אפאר איבעריגע מינוט זאלסטו 

כסדרן דייקא. דו קענסט דיך נישט פארשטעלן וואס  -אריינכאפן א פרק משניות 
משניות טוט פארן מענטש; מוהרא"ש ז"ל פלעגט זיך שטענדיגע בארימען, אז ווען 

ער ס'איז א תלמיד היכל הקודש, זאל מען קוקן ווער עס דרייט זיך מ'וויל זען וו
  שטענדיג מיט א משניות'ל אין די האנט.

ווייל א אמת'ער תלמיד היכל הקודש איז נישט פארנומען מיט א צווייטן, ער זוכט 
נישט וואו צו מאכן מחלוקת, און ער מישט זיך נישט ביי קיינעם. ער ווייסט ביי זיך 

סל וועט ער דארפן צוריקגיין צום אייבערשטן, און דארט וועט גארנישט אז נאך אבי
ניצן, נאר די פרקים משניות און דפים גמרא וואס ער האט אריינגעכאפט יעדן טאג, 

ֵאין ְמַלִוין לֹו " (אבות ו, ט):נאר דאס וועט מען מיט נעמען מיט זיך, אזוי ווי חז"ל זאגן 

א ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים א ֶכֶסף ְוא ָזָהב וְ  ְלָאָדם
  ".ִּבְלָבד

ר' נתן האט אמאל געזאגט: אלעס קען איך מיר אויסמאלן, נאר נישט דעם ערשטן 
ברוך הבא אין קבר, דאס קען איך מיר נישט אויסמאלן". געלויבט דעם אייבערשטן 

אבן אין אונזער דור מוהרא"ש ז"ל וואס האט מיט אונז אז מיר האבן זוכה געווען צו ה
כסדר גע'חזר'ט אז מיר זאלן לעבן מיטן תכלית, און מיר זאלן געדענקען אז עס איז 

  דא א בית הקברות, און אז מען וועט איין טאג זיין א גוסס און א מת.
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יב מוהרא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג אראפלייגן ווי אזוי א לוי' זעט אויס; די ווי
שרייט און וויינט: "מיין מאן, אויף וועם האסטו מיך איבערגעלאזט", די קינדער 
וויינען: "טאטע ווער וועט אונז געבן געלט? ווער וועט אונז חתונה מאכן?" פלעגט 
מוהרא"ש שטענדיג זאגן: "אבער קיינער האט נישט רחמנות אויפן נפטר אליינס". 

ים אריין אין דער ערד; די חברה קדישא מען נעמט דעם מענטש און מען לייגט א
קומען און דעקן אים צו מיט ערד און אלע גייען אהיים, קיינער טראכט נישט 'וואס 

מייזן מיט אנדערע חי'לעך, -טוט זיך יעצט אפ אינעם קבר'. עס קומען צו גיין פעלד
ע ווערעם און שלאנגעלעך, און זיי עסן אויף דעם מענטש, וואס דאס איז שרעקליכ

  יסורים פארן נפטר.

קוטי מוהר"ן וועלן די יקומט ר' נתן און זאגט, אז א גוף וואס האט געלערנט ל
ווערעם אין קבר נישט צוקומען צו דעם גוף, נאכדעם קומט מוהרא"ש און זאגט אז א 

  גוף וואס האט געזאגט משניות וועלן די ווערעם אין קבר נישט צוקומען.

רודער ..., פארוואס זאלסטו נישט פאלגן מוהרא"ש פרעג איך דיר מיין טייערע ב
סיי אויף  -און זאגן יעדן טאג אפאר פרקים משניות? נאר דאס וועט אונז ראטעווען 

  דער וועלט און סיי אויף יענע וועלט.

איך האף אז דו האסט הנאה ווען איך שרייב דיר, און זאלסט וויסן אז איך ווארט 
אפילו אפאר שורות; יעדעס מאל וואס דו שרייבסט  - אז דו זאלסט מיר צוריק שרייבן

  מיר בין איך זיך ממש מחי'.

  דער אייבערשטן זאל דיר העלפן אז דו זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע ענינים.

  א גוטן טאג.

...  

  ' פרשת בהעלותך, י"א סיון, שנת תשע"ז לפ"קביום  - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 
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געזאגט: "העיקר מה שקורין 'דערהאלטן זיך'"; דאס איז דער הייליגער רבי האט 
דער גאנצער רבי. דער רבי שטארקט אונז אז מיר זאלן נישט אויפגעבן, און דער רבי 
לערנט אונז אז 'אפילו איך האב א שווערע טאג', 'א שווערע וואך', 'א שווערע 

עס וועט מיר שוין  זאל איך נישט אנטלויפן, נאר עס דורך שטופן, און -איבערגייאכץ' 
  בעסער ווערן.

די שענסטע דרשה וואס איך האב געהערט פון מוהרא"ש ז"ל איז געווען איין יאר 
מיטל נאכט ראש השנה. מיטל נאכט ראש השנה פלעגט מוהרא"ש רעדן אין אומאן, 
מוהרא"ש האט גערעדט די זעלבע ווערטער וואס ער פלעגט רעדן יעדן ליל שישי, 

רן זענען געווען מער אויס געשפיצט צו הערן יעדעס ווארט און אבער מיינע אויע
יעדעס אטעם; איין יאר האט מוהרא"ש זיך אפגעשטעלט אינמיטן די דרשה און 
געפרעגט דעם עולם: "ווער קען מיר זאגן אין איין ווארט וואס דער רבי וויל?" קודם 

געלאזט און ער האט קיינער נישט געענטפערט, אבער מוהרא"ש ז"ל האט נישט אפ
האט געפרעגט: "נו? נו? ווער ווייסט?" האט איינער זיך אנגערופן און געזאגט 
"שמחה", איינער האט געשריגן "סבלנות", איינער האט געזאגט "התבודדות", אבער 
מוהרא"ש איז נישט געווען צופרידן פון דעם, ווען מיר זענען שוין געווען זייער 

ט זאגן, האט מוהרא"ש אויסגעשריגן: "דער רבינ'ס זאך נייגעריג וואס מוהרא"ש גיי
  זיך דערהאלטן". -איז 'התחזקות' 

דער רבי האט דערציילט אז ווען ער איז נאך געווען א קליין קינד און זיין מאמע 
די גרויסע צדיקת פיגא האט געקעמט זיין האר, און עס האט אים זייער וויי געטון, 

, ווייל ער האט שוין דעמאלט פארשטאנען אז אויף האט ער קיינמאל נישט געשריגן
דער וועלט דארף מען ליידן. אזוי אויך האט דער רבי האט געזאגט אמאל פאר אנשי 

"מענטשן זאגן אז עס איז דא עולם הבא און  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיט):שלומינו 
שר איז אויך דא אויבן אפ -עולם הזה; עולם הבא גלייב איך אז עס איז דא, עולם הזה 

אין הימל א וועלט וואס הייסט 'עולם הזה', ווייל דא איז נישט דא אזא זאך ווי עולם 
  הזה, דא איז דער גיהנום אליינס".
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דערפאר בעט איך דיר מיין טייערע..., שטארק דיך און דראפע זיך מיט אלע דיינע 
ר ביטערע יסורים וכו' וכו' כוחות. פארליר דיך נישט, אפילו עס גייט אריבער אויף די

זאלסטו זיך נישט פארלירן, ווייל אז מען פארלירט זיך קען מען פון דעם אליין מער  -
  דערלייגן.

ִּכי ְמא  ,ִיְתָּבַר ָבִרים צֹוֵעק ְּכבֹוד ַהֵּׁשםִמָּכל ַהְּד " :(שיחות הר"ן, סימן נב)דער רבי זאגט 
", פון יעדע זאך ִמִּסּפּוֵרי ַהּגֹוִיים צֹוֵעק ַּגם ֵּכן ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרַוֲאִפיּלּו  ,ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו

שרייט ארויס דער אייבערשטער, אפילו פון די נייעס פון די אומות העולם הערט מען 
אויך ארויס דעם אייבערשטן; דאס הייסט, אז יעדעס מאל ווען מען הערט א נייעס, 

דעם א וועג אין לעבן. איך ווייס נישט צי דו האלסט מיט  דארף מען ארויס נעמען פון
די נייעס, אבער פאריגע וואך פרייטאג האט פאסירט א שרעקליכע פאסירונג, א גוי 
האט ארויס גענומען א גאן אין א קאסינאו, און ווען די עולם האט דאס געזען זענען 

ט אזא טומל, אז פינף אין זיי זייער דערשראקן געווארן, און אנגעפאנגען צו לויפן מי
צוואנציג מענטשן זענען גע'הרג'עט געווארן בלויז פונעם טומל, און באמת האט ער 
קיינעם נישט געשאסן, ער האט נאר געוואלט איינעם בא'גנב'נען וכו'. און א וואך 
פארדעם איז געווען א באמבע אין מאנטשעסטער צווישן טויזענטער מענטשן, און 

  ווייניגער מענטשן גע'הרג'עט געווארן. דארט זענען נאך

זעט מען וואס געשעהט ווען מען פאלט אריין אין א פאניק; ווייל דאס דארף מען 
מען טאר זיך קיינמאל נישט פארלירן, זאל זיין וואס  -זיך גוט אריינעמען אין קאפ 

  זאל זיין.

ארלוירן ווען ווי אזוי קען מען טאקע האבן די קאפ אויפן פלאץ, נישט צו ווערן פ
ער  -עס פאסירט אן אומגליק? אז א מענטש נעמט אריין אין זיך די אמונה פשוטה 

האלט אין איין חזר'ן צו זיך: "קיינער קען מיר גארנישט טון, נישט שלעכטס און נישט 
גוט; קיינער קען מיר נישט געבן קיין איבעריגע דאללער, און קיינער קען מיר נישט 

ה". דעמאלט, ווען עס פאסירט ל"ע אן אומגליק ווערט מען נישט צונעמען קיין פרוט
  אויס מענטש.
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יעדע צופרי,  -ווען איך האב געעפענט די ישיבה האט מען במשך א וואך צייט 
אפגעווארט מיין ווייב בשעת זי האט ארויפגעלייגט די קינדער אויפן באס, כדי צו 

ווער (דער וואס האט פראטעסטירן; האב איך אפגעשמועסט מיטן באס דריי
געדרייווט די באס פאר יענע מוסד האט שטילערהייט גענומען חיזוק פון מיינע 
דרשות, ממילא האט ער געהאט א געפיל צו מיר) אז ער גייט מיר רופן ווען ער איז 
בערך א גאס אוועק, אזוי וועט מיין ווייב נישט דארפן שטיין אינטן און ווערן 

ען זי וועט אראפ קומען פון די זיבעטע שטאק וועט ער שוין פארשעמט, נאר גלייך וו
ווארטן מיט די באס, און גלייך נעמען די קינדער, און זי וועט גלייך צוריק ארויפגיין 

  אין שטוב וכו'.

איין טאג האט ער גערופן, און געזאגט אז ער איז א גאס אוועק און מען קען שוין 
א גארבידזש טראק האט אים אויפגעהאלטן, אראפ קומען. למעשה, מה עשה הקב"ה, 

און מיין ווייב תחי' איז געשטאנען אונטן אויפן גאס פאר צען פופצן מינוט; מען האט 
סיי מענער און בעיקר פרויען מיט סיינס וכו'. זי האט פרובירט  -געשריגן אויף איר 

נאך צו גיין וכו'. אוועק צו גיין פון זיי מיט מיין זון, אבער מען האט איר אנגעפאנגען 
האב איך איר געפרעגט שפעטער ווי אזוי זי האט געהאט די כוחות נישט צו ווערן 
אויס ח"ו וכו', האט זי מיר געזאגט אז זי האט געזינגען צו זיך שטילערהייט: 'קיינער 
קען מיר גארנישט טון, אלעס איז דער אייבערשטער', נאכאמאל און נאכאמאל: 

נישט טון, אלעס איז דער אייבערשטער', ביז זי האט 'קיינער קען מיר גאר
  ארויפגעשטעלט די קינדער אויפן באס און ארויפגעלאפן אהיים.

יעדע מאל ווען מיר זענען ארויס פון שטוב האבן מיר געהאט א פחד וכו'; ווי אזוי 
האבן מיר עס אריבער געטראגן? נאר בזכות אמונה. מיר האבן זיך געזינגען, און מיר 

  נגען נאך אלץ: 'קיינער קען מיר גארנישט טון, אלעס איז דער אייבערשטער'.זי

דערפאר מיין טייערע ליבער ברודער ..., וואס דו ביסט מיר נענטער ווי א ברודער 
וכו', שטארק דיך און זינג דיר אויך די ניגון: 'קיינער קען מיר גארנישט טון, אלעס איז 
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מען זינגט ניגונים פון אמונה, אלץ מער האט מען דער אייבערשטער'; און ווי מער 
  אמונה, און ווען עס קומט אן איבעראשונג און לעבן ווערט מען נישט פארלוירן.

מיר האבן ארויס געגעבן יעצט א נייע סידי מיטן נאמען 'טאנץ מיט אמונה', דאס 
סידי'ס  איז די ערשטע מאל וואס מיר מאכן א סידי נאר פון לעבעדיגע ניגונים; אלע

ביז יעצט זענען געווען אן אנדערע סארט, עס איז געווען שטאטע ניגונים. למעשה 
האב איך געזען אז מען דארף אריין ברענגען אין מענטשן אמונה מער אויף א 

  נישט וויינעדיג. -פרייליכע וועג 

  איך דארף אריין לויפן צו מיינע טייערע תלמידים, א גוטן טאג.

...  

  ם ג' פרשת בהעלותך, י"ב סיון, שנת תשע"ז לפ"קיו - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

ִּכי ִעַּקר ִׁשָּגעֹון ֶׁשל ָּכל ַהְמֻׁשָּגִעים הּוא ַרק ֵמֲחַמת " :סז)סימן  ,(שיחות הר"ןדער רבי זאגט 
ׁשֹוֵמַע ְוַצָּית ְלִדְבֵרי ִאם ָהָיה  -ִּכי ַהְמֻׁשָּגע , ֶׁשהּוא ֵאינֹו ְמַצֵּית ְוׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל

", פארוואס ווערט א מענטש א ָהָיה ְמֻׁשָּגע ְּכָללְּבַוַּדאי , ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל
משוגע? ווייל ער פאלגט נישט אן אמת'ן חכם און אן אמת'ן צדיק, ווייל ווען דער 

חכם וואלט ער אויב וואלט ער געפאלגט א  -מענטש וואס איז פול מיט שגיונות 
געווארן אויס משוגע; יעדער מענטש האלט פון זיך, ער האלט אז ער איז דער 
קלוגסטער מענטש, און דער געלונגעסטער מענטש וכו' וכו', אבער אויב דער מענטש 
האט נישט קיין ביטול צו א צדיק און צו אן אמת'ן חכם, וועט ער אינגאנצן פארפירט 

  ווערן.

א מורה דרך מיט וועם ער שמועסט זיך דורך זיין  -רבי א מענטש מוז האבן א 
לעבן, און ווען ער האט א שווערע איבערגייעכץ אדער שווערע נסיונות, גייט ער צו 
זיין רבי און רעדט מיט אים; א מענטש אליין איז אין א גרויסע סכנה, ווייל אסאך מאל 

יין פאר א לאנגע צייט, מאכט דער יצר הרע אז דער מענטש זאל זיך פירן גוט און פ
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נאר ווייל ער וויל קלאר שטעלן פארן מענטש אז ער קען זיך אליינס אן עצה געבן, און 
נאכדעם ווארפט ער אים אראפ אין א פלאנטער, און דער מענטש קען זיך נישט קיין 

  עצה געבן.

, ַמן ֶׁשִּׁשְמִעי ֶּבן ֵּגָרא ַקָּיםֶׁשָּכל זְ  ,ְלעֹוָלם ָידּור ָאָדם ִּבְמקֹום ַרּבֹו" :).(ברכות חחז"ל זאגן 
", א מענטש זאל וואוינען נעבן זיין רבי, וועט ער זיין אן א ָנָׂשא ְׁשמֹה ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה

ערליכער איד; א מענטש דארף וויסן אז עס איז נישט קיין פעלער צו מאכן א פעלער, 
ר מענטש דארף נאך ווייל קיינער איז נישט אינגאנצן אויסגעארבעט, און יעדע

אויסארבעטן זיינע חסרונות. דערפאר זענען מיר דא, און דערפאר דארפן מיר זוכן א 
  צדיק וואס זאל אונז העלפן זיך צוריק קערן צום אייבערשטן.

דער רבי זאגט: "די וועלט האט א טעות מיט דעם וואס זיי מיינען אז א צדיק קען 
נישט מאכן א טעות, איך זאג אז א צדיק קען יא מאכן א טעות; נאך א טעות האט דער 
וועלט, אז זיי זאגן אז א צדיק וואס מאכט א טעות איז אויס צדיק, איך זאג פארקערט 

כט א טעות בלייבט א צדיק, אזוי ווי חז"ל זאגן א צדיק וואס מא –זאגט דער רבי  –
 ֶׁשָּמא ַּביֹום ַאֲחָריו ְּתַהְרֵהר ַאל ,ַּבַּלְיָלה ֲעֵביָרה ֶׁשָעַבר ָחָכם ַּתְלִמיד ָרִאיָת  ִאם" (ברכות יט.):

?!" אפשר האט ער תשובה געטון? ְּתׁשּוָבה ָעָׂשה ֶׁשָּמא", פרעגן חז"ל: "ְּתׁשּוָבה ָעָׂשה
  ער האט ער תשובה געטון.!" זיכְּתׁשּוָבה ָעָׂשה ַוַּדאי"נאר 

י וואס שרייב איך דיר דאס? ווייל איך וויל אז דו זאלסט וויסן אז עס איז נישט לגב
קיין פעלער צו מאכן א פעלער, ווייל קיינער איז נישט אינגאנצן אויסגעארבעט; א 
פעלער איז ווען א מענטש מאכט פעלערס און ער זאגט אז 'איך בין גוט', 'איך דארף 

דאס  -נישט אריין מישן אין מיין פריוואטע לעבן' נישט קיין הילף', 'קיינער זאל זיך 
 מּום ַּבַעל - ְּדָיִהיר ַמאן ַהאי" :).(מגילה כטאיז דער גרעסטער פעלער, אזוי ווי חז"ל זאגן 

", דער וואס האלט זיך גרויס איז א בעל מום; ווען א מענטש קומט זיך נישט אויס הּוא
דאס איז א גרויסער פראבלעם,  -מיט זיין ווייב, און ער שרייט אז אלעס איז בסדר 

ווייל עס וועט אריבער גיין א שטיק צייט און עס וועט פלאצן, מען וועט זיך צעטיילן 
  און די קינדער וועלן נעבעך פאלן קרבנות.
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וואויל איז פאר א מענטש וואס פרעגט יעדע זאך אן ערליכער איד; ער נעמט זיך 
כו', ער קוקט אויף זיך, און מאכט זיך א א מורה דרך וואס וועט אים נישט פארפירן ו

פשוט'ער חשבון: 'וואס באקום איך ווען איך קום אין ישיבה', 'וואס באקום איך ווען 
  איך הער נאך א שיעור'. 

ְלסֹוף ִנְכָׁשל ְּבֵאֶׁשת ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּסּות, " :כה)סימן  ,גאוהאות  ,(ספר המידותדער רבי זאגט 
ּוְכִאּלּו  ;ּלּו ָּבא ַעל ֲעָריֹות ֻּכָּלםּוְכִא  ;ּוְכִאּלּו ּכֹוֵפר ָּבִעָּקר ;ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרהְוהּוא  ;ִאיׁש

 ;ַּגם ֵאין ֲעָפרֹו ִנְנֶעֶרת ;ְוָראּוי ְלַגְּדעֹו ַּכֲאֵׁשָרה ;ֵעט ֵמֲחִׁשיבּותֹו ְוֵאיֶנּנּוּוִמְתַמ  ;ָּבָנה ָּבָמה
ער עס האט אין זיך גאוה וועט ביים סוף טון אן עבירה מיט ", ווּוְׁשִכיָנה ְמַיֶּלֶלת ָעָליו

אן אשת איש; עס איז אזוי ווי ער דינט עבודה זרה און ער לייקענט אינעם אייבערשטן; 
ער וועט טון אסאך הארבע עבירות; ער ווערט ווייניגער חשוב; און דער אייבערשטער 

ן; וואס האט צו טון א מענטש קלאגט אויף אים. לכאורה וואס האט איינס מיטן צווייט
וואס איז א בעל גאוה מיט טון עבירות? נאר א מענטש וואס האט זוכה געווען און ער 
האט חתונה געהאט; געווענליך נעמט צייט פאר מאן און ווייב זיך אויסצוקומען וכו', 

ו זיי פאסט צו גיין צ -א אינגערמאן און א ווייבל וואס זענען נישט קיין בעלי גאוה 
זייער מורה דרך, און זיי פארציילן אים בפרטי פרטיות וואס עס גייט אריבער אויף זיי. 
וואס טוט דער ערליכער איד? א ערליכער איד דארף גארנישט, און ער נעמט נישט 

איז  -זאגט מוהרא"ש ז"ל  -קיין געלט (ווייל אויב איינער נעמט געלט פאר שלום בית 
פאר איין ציל: אים גייט אין לעבן אז נאך א איד זאל  ער א נואף), ער טוט דאס נאר

האבן שלום בית; ער געבט זיי גוטע עצות, און ער לערנט זיי אויס פשוט'ע לעבנס 
זאכן וכו', ווי אזוי צו זיין צוזאמען וכו'; מען זאל זיין אפען איינער מיטן צווייטן; מען 

גייען אהיים און פאלגן די  זאל רעדן און נישט זיין פארמאכט וכו'; דאס פארפאלק
  עצות, און מיט די  צייט שטעלן זיי זיך אליינס אויף די פוס.

זיי פאסט נישט צו גיין צו קיינעם; זיי שרייען אז זיי דארפן  -אבער די בעלי גאוה 
נישט קיין שום הילף, וואס פאסירט? עס ווערט אפגעקילט דאס ליבשאפט צווישן 

בט אן בלאזן איינער אויפן צווייטן. נאכדעם גייט עס שוין מאן און ווייב, און מען היי
א ווארט פאר א ווארט, ביז מען צעטיילט  -ווייטער אז מען הייבט זיך אן צו שטעכן 
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זיך, און איינמאל מען איז צעטיילט פאלט מען אראפ אין שמוציגע עבירות, און עס 
מיט אלע הארבע  ּות, ְלסֹוף ִנְכָׁשלִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּספאסירט וואס דער רבי זאגט, אז 

  עבירות.

אסאך מאל גיי איך אריין אין א ספרים געשעפט צו קוקן נייע ספרים וואס קומען 
א שיעור  –ארויס, האב איך איינמאל געזען א קונטרס פון רבי אביגדור מיללער ז"ל 

רע וואס ער האט געזאגט פאר מענטשן וואס האלטן ביים טון שידוכים מיט זייע
קינדער. זאגט ער דארט אזוי: "ווען דו זוכסט א בחור פאר א חתן פאר דיין טאכטער, 
די ערשטע זאך וואס מען דארף נאכקוקן איז, צי דער בחור האט א ראש ישיבה אדער 
א מורה דרך וואס ער איז בטל פאר אים, און פרעגט אים זיינע שאלות וכו'; אויב נישט 

עמען אזא איינעם פאר אן איידעם", און ער שרייבט טאר מען נישט נ -זאגט ער  -
דארט זייער שארף, אז איינער וואס האט נישט א מענטש וועם ער פרעג זיינע ספיקות 

  און וואס יענער זאגט פאלגט ער, דער איז א חי' און נישט קיין מענטש.

ס איך האב א צווייטע צרה, ווייל צו מיר קומען מענטשן וואס האבן געפאלגט ווא
ער זאגט, און גענומען א בחור וואס האט געהאט אמאל א ראש ישיבה, אבער 
שפעטער איז ער אריין געפאלן אין א גאוה וכו', אז עס פאסט אים נישט אז איינער 

  זאל זיך מישן אין זיין לעבן.

ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ֶאת " :סו)סימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותזאגט אבער דער הייליגער רבי 
ווער עס האלט זיך קליין פאר זיין רבי,  ,"ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּסֵפקֹות ,ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו

אפילו זיין , "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרּבֹו ְמַבֵּיׁש אֹותֹו" און ער פרעגט זיין רבי אלע זיינע ספיקות,
ַעל ספיקות, "פרעגט ער אים נאך אלץ זיינע שאלות און זיינע  -רבי פארשעמט אים 

", וועט ער זוכה זיין צו דֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹוְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ּגָ 
 :).(ברכות דקינדער וואס וועלן זיין גרעסער פון זיין רבי אין תורה; אזוי אויך זאגן חז"ל 

לות, ער פלעגט אים פרעגן: דוד המלך פלעגט פרעגן זיין רבי מפיבשת אלע זיינע שא
ת ַרִּבי, ָיֶפה ַּדְנִּתי ְוא  ?ָיֶפה ִטַהְרִּתי? ָיֶפה ִטֵּמאִתי ?ָיֶפה ִחַּיְבִּתי? ָיֶפה ִזִּכיִתי? ְמִפיבֹׁשֶ

, און ער האט זיך נישט געשעמט; האט דוד המלך זוכה געווען צו א קינד וואס ּבֹוְׁשִּתי
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גרעסער פון דוד'ס רבי מפיבשת. ער האט  האט געהייסן דניאל וואס ער איז געווען
 ,(תנחומאזאגן חז"ל  –, איין פשט ִּכְלָאבגעהייסן דניאל אבער מען האט אים גערופן 

", ווייל ווען ֶזה ֶׁשל ָאִביו ,ָדִוד" :אֹוֵמר ָהרֹוֵאהּו ֶׁשָּכל - ָאב ּכּולּו ֶׁשָהָיה ,ִּכְלָאב" :תולדות)
מען האט געקוקט אויף אים האט מען געזען אין אים אז דאס איז ממש א שטיק טאטע 

איז א לשון פון  ִּכְלָאב :), שם(ברכותא שטיק דוד המלך, נאך א פשט זאגן חז"ל  -
פארשעמען; ער איז געווען אזוי גרויס, אז דוד המלך'ס רבי איז פארשעמט געווארן 

  פון זיין גרויסקייט.

איז ווען א מענטש טרעפט א רבי וואס לערנט מיט אים עצות אין לעבן; עצות ווי 
ווען דער  -אזוי זיך צו דערהאלטן; א רבי וואס ברענגט אים נענטער צום אייבערשטן 

מענטש האלט זיך ביי דעם רבי'ן, אפילו דער רבי זאגט אים אמאל מוסר, אדער דער 
דער מענטש וועט  -ווי אזוי זיך אויפצופירן  רבי שרייט אויף אים, און ער זאגט אים

זוכה זיין צו ווערן אן ערליכע איד און האבן קינדער צדיקים. אבער אז דער מענטש 
באליידיגט זיך און ער גייט אוועק; ער לאזט אפ זיין רבי, אפילו בפועל ממש דרייט 

ן, צום ביישפיל ער זיך נעבן אים, און ער זוכט זיך אינטערסאנטע שאלות וואס צו פרעג
 -ווען מען זאל זיך אריבער ציען אין א נייע דירה, אדער ווען מען זאל חתונה מאכן 

  וואסערע טאג אין חודש וכדומה, דעמאלט איז זייער ביטער.

דער רבי האט געהאט א תלמיד ר' ליפא; דער רבי האט אים אמאל געזאגט "געלט 
ער הרג'עט עס דעם מענטש", ר' ליפא לאכט צום מענטש אין די יונגע יארן, און שפעט

האט זיך באליידיגט דערפון און איז אוועק געגאנגען פון רבי'ן און מער נישט 
געקומען. יארן שפעטער האט אים ר' נתן געטראפן, האט אים ר' נתן געזאגט: "ליפא, 

ר' ליפא געזאגט: "דער רבי האט מיר אים האט  "?עמנו הייתםוואו ביסטו אנטלאפן, 
געזאגט: "געלט לאכט דעמאלט פארשעמט", מיינענדיג די תורה וואס דער רבי האט 

עס דעם מענטש", זאגט אים ר'  עט'רג, און שפעטער הצום מענטש אין די יונגע יארן
נתן: "ליפא! פון אזא רבי'ן גייט מען אוועק? זאל דער רבי נעמען א 'דראנג' (א דיקע 

  האלץ) און מיר האקן און שלאגן, וועל איך אויך נישט אוועק גיין". 
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לגבאי וואס זאג איך דיר דאס? ווייל א מענטש דארף אריין נעמען אין קאפ 'איך 
דארף נישט א רבי וואס זאל שמייכלען צו מיר, און מיך זעצן אויבן אן און מיר געבן 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק וי ווי דער רבי זאגט כבוד, איך דארף א רבי וואס זאל מיר היילן', אז

אז א רבי איז אזוי ווי א דאקטער וואס היילט אויס דעם מענטש; ווען מען  א', סימן ל)
דארף ל"ע גיין צום דאקטער און דער דאקטער געבט שארפע רפואות, ווערט מען 

ט מען מען שיקט אים נאך א משלוח מנות, און חנוכה שיק -נישט באליידיגט, אדרבה 
ווען א רבי זאגט פאר א תלמיד: "טו נישט  -און נאך מער  -אים פאנקעס; דאס זעלבע 

אזוי און אזוי, ווייל דו וועסט פארלירן דיין לעבן", וואס וויל דען דער רבי? ער וויל 
זיך מישן אין דיין לעבן? ער וויל זיך אריין מישן אין דיינע פריוואטע זאכן? ער האט 

ך הכל אז דו פארנומען ווי דיר, נאר ער וויל סין קינדער, ער איז מער אויך א ווייב א
  זאלסט זיך נישט איין טאג טרעפן איינער אליין.

געלויבט דער אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו מקורב ווערן צום רבי'ן, 
און איך האב זוכה געווען צו מקבל זיין פון מוהרא"ש ז"ל די לעצטע פאר יאר; דער 

רעסטער חסד וואס דער אייבערשטער האט מיט מיר געטון איז, אז איך האב זיך ג
דערוואוסט פון דעם הייליגן רבי'ן דורך מוהרא"ש ז"ל; מוהרא"ש האט מיר אסאך 
מאל געגעבן מוסר, און אסאך מאל האב איך נישט זוכה געווען צו וואס דער רבי זאגט 

", ווען דער ְּכֶׁשַּמְרֶאה ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות הּוא טֹוב -ִּדיק ַהַּצ " :קעב)סימן  ,חלק א' ,(ליקוטי מוהר"ן
נאר ביי מיר איז געווען אסאך  צדיק ווייזט א פרייליכע פנים איז גוט פארן מענטש.

", אבער איין זאך האב איך ְוֵכן ְלֵהֶפך" –מאל פארקערט, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט 
אס היילט מיר", "איך האב געטראפן א רבי געוואוסט: "איך האב געטראפן א רבי וו

דא בלייב איך ווי  - ּפֹה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיָה וואס לערנט מיר אויס ווי אזוי מען לעבט", 
לאנג איך לעב; ווייל פונקט אזוי ווי ווען איך שפיר זיך נישט גוט, און איך גיי צום 

וואס טוט זיך מיט זיך, וואס אלעס איז נאר א ספק ספיקא צי ער ווייסט  -דאקטער 
ווייל באלד קומט א צווייטער דאקטער און שרייט: "גיוואלד! ער ווייסט נישט וואס 
טוט זיך מיט אים וכו'" און ער שטעכט מיר; ער נעמט בלוט פון מיר, ער דארף ל"ע 
שניידן פון מיר; ווייס איך אבער אז ער היילט מיר אויס, און איך דאנק אים פאר די 
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נג, איז דאך כל שכן וקל וחומר אז אויב איך האב געטראפן א רבי וואס באהאנדלו
, וועל איך אים אפ לאזן? וועל מביאו לחיי עולם הבאהיילט מיר בודאי אויס, רבו ש

  איך אויפהערן צו פרעגן מיינע ספיקות? ווייל אפשר וועט ער מיר אראפ קוקן?

  איך האף אז דו פארשטייסט וואס איך שרייב דיר.

  גוטן טאג.א 

...  

  לפ"ק ז"תשע שנת, סיון ב"י, בהעלותך פרשת' ג יום - בעזהשי"ת

  לכבוד ... ני"ו

  האלטן דיין בריוו.עראיך האב 

וען ששה סדרי משנה די זעקס אין א מחי' צו הערן פון דיר אז דו האסט מסיים געו
צו נט זיך צו אויגעווער און  ,ווען א מענטש פאלגט דעם רבי'ן; פציגסטע מאלופ

 )שיחות הר"ן, סימן עו(יפן סדר דרך הלימוד וואס דער רבי האט אונז געגעבן לערנען או
 טאג אביסל חומש מיטן תרגום, ווייל ער כאפט אריין יעדן ;דארף ער שוין גארנישט

אזוי  ,אס מאכט פרייליך דעם מענטשד -און די תורה  ,פרקים משניות און דפים גמרא
  ".ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלבי ה' ִּפּקּוֵד " :)תהלים יט, ט(ווי עס שטייט 

 ;ירנט ביי מין ווייב אזוי ווי דו האסט געלעראיך האף אז דו פירסט זיך מיט די
אשר לא שערום  ,חדשים מקרב באו -נגעלייט נייע דרכים איליידער לערנט מען אויס 

זאלסט דו  .אס וויל דער אייבערשטער פון אונזכאילו ד ,חומרות ופרישות נו,תיואב
דאס איז ווייל שות, יויל דיר אריין לייגן אין שטוב פרנישט אויסהערן איינער וואס ו

און  ,מער פון דירכאילו ער איז פרווואס קומט מיט א פארשטעלטע פנים  ,עצת היצר
  .ן'געתול כאפן זיך גלייך צו צו פרומע משמענטשן מיט ווייניג שכ

דו האסט יעצט  .געבן זיך צו פירן איידלו אכטונג אנדערע זייט זאלסט יפון ד
האסט צייט דו  ,פן קיין געסט צו דיר אין שטובוזאלסטו נישט ר -נה געהאט וחת
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דעמאלט קענסטו נעמען געסט  ,שפעטער ווען דו וועסט האבן א שטוב מיט קינדער
ט ך נעמעהאט גרויסע מיידלאויב מען ת (פארשטייט זיך אז מען וביי די שבת סעוד

  אבער יעצט זאלסטו זיך פרייען מיט דיין ווייב וכו'. ,שט קיין בחורים וד"ל)מען ני

איז א  דאס - אדער ביי דיין ווייב'ס חברים ,ת ביי חבריםוגיי נישט עסן קיין סעוד
אבער  ,מען זאל נישט פארברענט ווערןאז נגען וגעלאפשר עס קען  ,שפיל מיט פייער

עס נאר ביי דיין שווער אדער ביי א  ... רפאלג מיר טייערע ;מען קען פארברענט ווערן
 ,ן צוזאמעןענגעלייט פארברענגאי ז אן עקל און א גרויל צו זען וויעס אי .זיידע וכדומה
  סט צוזאמען וכו' מענער מיט ווייבער וכו'.ועאון מען שמ

ִאם ? ָדיו א ִתָּׂשַרְפָנהֲהַיְחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו ּוְבגָ " (משלי ו, כז): שלמה המלך זאגט
א ִיָּנֶקה ָּכל ַהּנֵֹגַע  -ֵּכן ַהָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ? ְיַהֵּל ִאיׁש ַעל ַהֶּגָחִלים ְוַרְגָליו א ִתָּכֶויָנה

", קען א מענטש האלטן אויף זיין שויס פייער און זיינע קליידער וועלן נישט ָּבּה
צירן אויף ברענעדיגע קוילן און זיינע פיס זאלן פארברענט ווערן? קען א מענטש שפא

נישט פארברענט ווערן? דאס זעלבע איז ווען א מענטש זאגט: 'איך טו נאר דאס, איך 
  טו נישט קיין עבירה, נאר שמועסן, נאר פארברענגען', רחמנא לצלן.

 גיי נישט ארויס פארברענגען מיט חברים, גיי נאר מיט דיין ווייב; וואו דו ווילסט
גיי מיט דיין ווייב. א בחור און א מיידל זענען  -נאר גיין הנאה האבן פון דער וועלט 

צוגעוואוינט פון פאר זיי האבן חתונה, צו פארן און קומען און גיין מיט חברים, אבער 
איינמאל מען האט חתונה, געזעגענט מען זיך פון אלע בעסטע חברים, און מען מישט 

  אינעם לעבן. נישט אריין קיין פרעמדע

איך האף אז דו פארשטייסט וואס איך רעד, און דו וועסט עס אריין נעמען אין דיר 
  וועסטו האבן א גוט לעבן. -

...  

  יום ג' פרשת בהעלותך, י"ב סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 
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  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

שרייבן אפאר ווערטער, ווייל דו שפירסט דו שרייבסט מיר אז איך זאל דיר צוריק 
זיך דערווייטער פון מיר וכו'; איך פארשטיי נישט פארוואס דו שפירסט זיך 
דערווייטערט, דו שרייבסט מיר אז דו ביסט זיך מחי' מיט די שיעורים וואס מען לערנט 

יין סיי דעם דף גמרא און סיי די שיעורי התחזקות; וואס איז שייך צו ז -אין ישיבה 
  נענטער?

און מען איז זייער ווייט, און דאס זעלבע  -מען קען זיין אין ישיבה  ,גלייב מיר
מען  ;מען איז אויף .אבער דאס הארץ פלאמט ,ק מקוםומען קען זיין בריח -פארקערט 

בי'ן, מיט נאך א שטיק שכל פון מען איז זיך מחי' מיט נאך א דיבור פון ראון  ,לעבט
איך האב דיר זייער ליב איך  , טייערע ...דיר זייער אר בעט איךמוהרא"ש ז"ל. דערפ

בערשטער האט געמאכט מיט דיר דער איי אכט אסאך פון דיר און דיין משפחה;טר
לט , און פרנסה פעיגע קינדער, לעכטהאסט א טייערע ווייבדו  –ניסים  אזאלכע גרויסע
  .אן אייגענע הויזב"ה האסט שוין און דו  ,דיר אויך נישט

אן אייביגע  -בוי דיר א בית נצחי  ;טו אויפבויען דיין הויז אין 'גן עדן'יעצט זאלס
 ,א דף י'רושלמי ,נט יעדן טאג א דף ב'בליאויב מען לערהויז. מוהרא"ש ז"ל זאגט אז 

 ערבויעט מען זיך אן אייביג - אשי תיבות בי"תר , וואס דאס איזא פרק ת'וספתאאון 
  הויז.

הייסט עס ר' נתן ז"ל האט אמאל געוואלט ארויסברענגען פאר זיינס א תלמיד וואס 
נפילן די גאנצע וועלט ווען מען זאל א" :משל זאאן אייביגע וועלט, האט ער געגעבן א

 סל יעדעעאון א פייגל וואלט געגעסן איין ווייצ ,הימלפון די ערד ביזן  –ך מיט ווייצלע
יל ניין, ווי" :פערטטנעיענער האט געהאט  "נדיגט?עעיאר, וואלט זיך דאס אמאל ג

וועט  עס" :האט ר' נתן געזאגט ?!"ענדיגןווי אזוי איז מעגליך אז דאס זאל זיך אמאל 
, אבער דאס וואס ענדיגןדאס גייט זיך איינמאל אבער  טאקע נעמען זייער אסאך יאר,

דאס בלייבט לנצח ן, וואס מען כאפט ארייאון די מצוות ומעשים טובים  ,נטמען לער
  ."אויף אייביג -נצחים 
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 ען יעדן טאג בלעטער גמרא;נ, און זיי מממשיך צו לערשטארק דיר ,דערפאר
 ,און דו ביסט פארנומען וכו' וכו' ,טאג טסט א גאנצןוואויל איז דיר אז אפילו דו ארבע

  סטו יעדן טאג צו די הייליגע תורה.דאך אנטלויפ

איך חזר עס איז כדאי אויב דו קענסט אריין קומען צום מאנטאג נאכט שיעור, ווי 
עס פרישט אויף  ;געהערט אלע יארן פון מוהרא"ש ז"ל איבער דאס וואס מיר האבן

  דעם מענטש צו תורה תפילה און שלום בית.

 דו ביסט מיר איינגעקריצט טיף אין מיין ;נישט ווייט פון מיר , שפיר דיךנאכאמאל
  .הארץ

...  

 יום ג' פרשת בהעלותך, י"ב סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו ...לכבוד 

איך טראכט זייער אסאך פון דיר ... און איך בעט אסאך דעם אייבערשטן פאר דיר 
אז דו זאלסט האבן א רפואה שלימה; וויסן זאלסטו אז ביים אייבערשטן איז אלעס 

דער רופא נאמן, ער טוט אלעס, און ער ווארט אז דער מעגליך, דער אייבערשטער איז 
  מענטש זאל קומען צו אים און זיך אויסגיסן זיין הארץ פאר אים.

דערפאר טייערער ליבער ברודער, שטארק זיך און בעט דעם אייבערשטן אז ער 
אז מען זעט ביי  ); בשם מדרש בראשית רבה(רש"י בראשית כא, יזזאל דיר העלפן; חז"ל זאגן 

ווען זיין מאמע הגר האט אים אראפ געווארפן אונטער א בוים, ווייל זי האט  לישמעא
נישט געקענט אויסהאלטן צו זען ווי אזוי איר קינד גייט שטארבן, זאגט די תורה 

", דער אייבערשטער האט צוגעהערט ים ֶאת קֹול ַהַּנַערִק ַוִּיְׁשַמע ֱא" (בראשית כא, יז):
 ְּתִפַלת ֶׁשָּיָפה ִמָּכאןאל, נישט דעם געוויין פון זיין מאמע, "דעם געוויין פון ישמע

", פון דא זעט מען אז דער תפילה ְלִהְתַקֵּבל קֹוֶדֶמת ְוִהיא ,ָעָליו ֲאֵחִרים ִמְּתִפַּלת ַהחֹוָלה
  פונעם חולה איז זייער חשוב ביים אייבערשטן.
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?" פון ווי זעט מען אז ַהחֹוָלה ֶאת סֹוֵעד ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִמַּנִין" (שבת יב:):נאך זאגן חז"ל 
 "ה' (תהלים מא, ד):דער אייבערשטער האלט אונטער דעם חולה? ווייל עס שטייט 

ווען מען קומט מבקר חולה זיין זאל מען  (שם):". נאך זאגן חז"ל ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי
", דער חֹוֶלה ֶׁשל ֵמראׁשֹוָתיו ְלַמְעָלה ְׁשִכיָנהזיצן מיט א גרויסע כבוד, ווייל "

 ִמַּנִין, ָרִבין ָאַמר" (שם):אייבערשטער רוט אויף דעם קאפ פון א חולה; נאך זאגן חז"ל 
", דער ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי ה' ):מא, ד (תהלים ֶׁשֶנֱאַמר? ַהחֹוָלה ֶאת ָזן ה"ֶׁשַהָּקּבָ 

  אייבערשטער שפייזט דעם חולה.

דערפאר טייערע ברודער, הארציגער ברודער; געוואוין דיך צו זיך אויסצושמועסן 
דיין הארץ מיטן אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וואס עס גייט אריבער אויף דיר, און 

אויף אידיש,  -אלע דיינע ווייטאגן. בעט דעם אייבערשטן אויף דיין אייגענע שפראך 
סט געהאט זייער א נאנטע חבר, און דו וואלסט אים און רעד צו אים אזוי ווי דו וואל

"רבונו של עולם, האב רחמנות אויף מיר, דערציילט ווי צעבראכן דו ביסט, זאג: 
העלף מיר אייבערשטער, איך דארף א רפואה שלימה. קוים וואס איך לעב, איך גיי 

דו ביסט  אריבער שרעקליכע פיין, עס איז מיר זייער ביטער, העלף מיר אייבערשטער,
דאך דער רופא נאמן; הייליגע באשעפער איך וויל צוריק אהיים גיין און זיין 
אינדערהיים צוזאמען מיט מיין ווייב און קינדער, עס איז מיר אזוי ביטער דא אין 
שפיטאל. ענני ה' ענני, בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר 

 אברהםבזכות  ;כקייטרליזייער עאון ה, זייער תפילה בזכות זייער תורדיינעט וועגן, 
 הכהן, אהרןבזכות  רבינו, משהבזכות  אבינו, יעקבבזכות  אבינו, יצחק אבינו, בזכות

רבי שמעון בר בזכות , המלך שלמה המלך, בזכות דודבזכות  הצדיק, יוסףבזכות 
רבי  בזכות ב,רבי ישראל בעל שם טובזכות רבי יצחק לוריא אשכנזי,  בזכות יוחאי,

 ;, בזכות רבינו אליעזר שלמה מברסלברבי נתן מברסלב בזכות נחמן בן פיגא מברסלב,
  ".אמן כן יהי רצון .צורי וגואלי ה' ,לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ויהי

 דו האסט א ווייב איינס אין דער וועלט אז דו האסט א גרויסע נס;גן איך מוז דיר זא
ממש מצא אשה מצא טוב. זי איז אזוי איבערגעגעבן פאר דיר, און זי האט אלעס 
איבער געלאזט, אין זי איז מיט דיר שוין פאר אזא לאנגע צייט אין שפיטאל, דארפסטו 
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איר מחזק זיין. איך ווייס אז דו אליינס דארפסט רחמי שמים, ווייל קוים וואס דו 
איז א נס, איז ווי אזוי קענסטו יענעם מחזק  לעבסט, און יעדן טאג וואס דו לעבסט

  זיין?

אבער זאלסט וויסן אז עס איז נישט אזוי, נאר טאקע ווייל דו אליינס דארפסט 
(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן אסאך חיזוק, דארפסטו איר מחזק זיין; ווייל דער רבי זאגט 

ען איז מחזק א צווייטן", "עס איז א מורא'דיגע עצה צו ווערן אליין מחוזק, אז מ ):קו
ווען א  ",ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל" (תהלים מא, ב): און דער רבי טייטש מיט דעם די פסוק

ֵעָצה ָלֶזה, ֶׁשַּיְׂשִּכיל ; ִחיןא ָיכֹול ְּבַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַגְדלּות ַהּמֹ, ִאם מענטש איז צעבראכן
", און דורכדעם וואס ער איז מחזק א צווייטן, ֶאְצלֹוְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתעֹוֵרר ַּגם  ,ֲאֵחִרים

  וועט ער אליינס ווערן מחוזק.

דערפאר זע צו דאנקען דיין ווייב, און געב איר גוטע וועטער וכו'; הער נישט אויס 
דיין שוואגער וואס וויל דיר אומגליקליך מאכן, און ער רעדט צו דיר אקעגן דיין ווייב. 

ול, ווייל איינער וואס רעדט צו א אינגערמאן אקעגן זיין ווייב וער איז א פשוט'ער מנ
איז א סכנה, און מען דארף אנטלויפן פון אים ווי פון פייער וכו'. אויך זע צו רעדן 
שיין צו דיין מאמע; זי איז צעבראכען אויף שברי שברים, און אפילו זי שרייט אויף 

טאר מען נישט ענטפערן. דו  דיר ענטפער איר נישט צוריק, ווייל פאר א מאמע
דארפסט איר פארשטיין אז זי ווערט אנגעהעצט פון דעם צעדרייטן שוואגער וכו'. 

געב אכטונג  -ווען א מאמע רעדט דארף מען אויסהערן און שווייגן, און איך בעט דיר 
  אויף דיין ווייב, ווייל דאס איז דיר א מתנה פון הימל.

ן צו דיר אין שפיטאל, שיק איך מיט אים דער איך האב א שליח וואס פארט מארג
בריוו; איך האף אז דו שטארקסט זיך מיט אמונה פשוטה אינעם אייבערשטן. מיר 

ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ,י ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמהֲאנִ דארפן חזר'ן די פשוטע אמונה: "
", איך ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים ,א ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאיםהּוא ּבֹוֵר 

גלייב מיט מיין גאנצע אמונה אז דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן, און ער פירט 
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אלעס; ער טוט אלעס, ער האט אלעס געטון און ער וועט אלעס טון. ווי מער א מענטש 
  רייליך, און מען ווערט רואיג.חזר'ט די ריינע אמונה, ווערט מען מער פ

דערפאר בעט איך דיר, ווער נישט צעפאלן און דערהאלט זיך מיט אלע דיינע 
כוחות, גלייב אז דער אייבערשטער פירט דיר, און אלעס איז נאר לטובה. בעט דעם 
אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן, און ער זאל רחמנות האבן אויף דיר און אויף דיין 

קענסט זיך נישט פארשטעלן וואסערע כח תפילה האט, און וואס תפילה קען ווייב. דו 
אז ווען א מענטש וויינט  (פרשת בלק, קצה.)אלץ אויפטון. עס שטייט אין זוהר הקדוש 

זיך אויס צום אייבערשטן, זאגט דער אייבערשטער: "איך וויל נישט אז בית דין של 
ומט מיט זיינע טענות צו מיר, איך וויל מעלה זאל זיך אריין מישן ווען דער מענטש ק

זיין אליין מיט דעם מענטש וואס וויינט זיך אויס צו מיר", און דער אייבערשטער האט 
נישט קיין גרעסערע פארגעניגן ווי ווען א מענטש וויינט זיך אויס פאר אים; אלע טירן 

ס פארן פון הימל זענען אפען פאר א צעבראכענעם מענטש וואס וויינט זיך אוי
  אייבערשטן, און זיינע תפילות גייען ארויף גלייך צום אייבערשטן.

  זיי געזונט און שטארק; איך ווארט צו הערן אויב דו האסט דערהאלטן מיין בריוו.

...  

 יום ג' פרשת בהעלותך, י"ב סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו ...לכבוד 

נט איז דער לעצטער טאג פון די שבעה היינט י"ב סיון איז מיין יום הולדת; היי
ימי תשלומין, עס איז די לעצטע טאג פון די זיבן טעג וואס מען קען משלים זיין די 

די אלע וואס זענען נישט אנגעקומען צו ברענגען זייערע קרבנות אינעם יום  -קרבנות 
  טוב שבועות.

רנען מיט איך דאנק דעם אייבערשטן אז ער האט מיר געגעבן די זכיה צו לע
פון תשס"ה, און זיי אויסלערנען אז מען  -בחורים און אינגעלייט שוין איבער צען יאר 

קען אלעס משלים זיין; אפילו דו האסט נאך נישט געברענגט דיינע קרבנות, האסטו 
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נאך צייט דאס צו ברענגען שפעטער. אזוי אויך אז מען האט געטון נארישקייטן קען 
  און מען קען זיך אלעמאל צוריק קערן צום אייבערשטן. מען נאך אלעס פארעכטן,

דו האסט מיר ממש מחי' געווען מיט די קליפ וואס דאס האסט מיר געוויזן ווי 
מען האט היינט אנגעהויבן גראבן אין אומאן אונזער נייעם בנין; איך האב היינט 

ן אומאן אז מען געגעבן פאר ... צען טויזענט דאללער, און ער וועט עס שוין שיקן קיי
זאל קענען ווייטער גראבן. איך האלט אז ווען די אינגעלייט און בחורים וועלן הערן 
  אז מען בויט שוין, און אלע פלענס זענען שוין פערטיג, וועט יעדער צו לייגן א האנט.

שטארק דיך, און זיי ממשיך מיט דיין הייליגע ארבעט; א גרויסן יישר כח פאר 
לפסט מיר, הלואי זאל איך האבן נאך אפאר אינגעלייט ווי דיר וואס אלעס וואס דו הע

צו העלפן  -ארבעטן און העלפן שלא על מנת לקבל פרס, נאר פאר איין סיבה 
פארשפרייטן דעם אייבערשטן אויף דער גאנצער וועלט. דו קענסט זיך נישט 

ך אן א פארשטעלן וואו עס קומט אלץ אן די דיבורים; נעכטן ביינאכט רופט מי
אינגערמאן פון ארץ ישראל (א קרוב מיינער), און ער זאגט מיר אז ער האט נישט 

רחמנא לצלן, און מען רעדט דא פון א היימישער אינגערמאן  -געהיטן שבת אפאר יאר 
וואס האט א ווייב און קינדער. בדרך לא דרך איז אים אנגעקומען א ניגון פון ישיבה, 

שלעפט צו נאך א ניגון, און דאס האט אים געשלעפט צו א און דער ניגון האט אים גע
קליינע שיעור, און נאכדעם צו א גרויסע שיעור, ביז ער היט שוין שבת און פירט זיך 

  ערליך.

", זאגן ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ִיְדֶלָּנה ,ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ֲעֻמִּקים ַמִים" (משלי כ, ה):אויפן פסוק 
 ְוא, ְוָיִפין צֹוְנִנין ֵמיֶמיָה  ְוָהיּו, צֹוֵנן ְמֵלָאה ֲעמּוָקה ִלְּבֵאר ָמָׁשל" :)בראשית רבה צג, ד(חז"ל 
 ְמִׁשיָחה ְּבִניָמה ְוִניָמה ְּבֶחֶבל ֶחֶבל ְוָקַׁשר ֶאָחד ָּבא, ֵהיֶמָּנה ִלְׁשּתֹות ְיכֹוָלה ְּבִרָיה ָהְיָתה

", אמאל איז דא א ְוׁשֹוִתים ֵהיֶמָּנה דֹוִלין ַהּכֹל ִהְתִחילּו, ְוָׁשָתה ֵהיֶמָּנה ְוָדָלה ִּבְמִׁשיָחה
א נחל נובע מקור חכמה, אבער א מענטש טראכט צו זיך: 'איך בין זייער  -גוטע קוואל 

ווייט פון דעם'; ער מיינט אז ער קען נישט אנקומען צו דעם וואסער, זאגן חז"ל אז 
עס געקומען א קלוגער מענטש, און האט צוגעבינדן א קליינע פאדעם צו א צווייטע 



 כג
 

, און דאס צוגעבינדן צו א גרויסע שטריק, און אזוי האט ער ארויס געשעפט פאדעם
  וואסער, ביז יעדער האט אנגעהויבן טרינקען פון די געשמאקע וואסער.

 (משלי יח, ד):די קוואל דאס איז דער הייליגער רבי, וואס זיין נאמען איז די ר"ת 
מיינען אז דאס איז אזוי ווייט פון זיי, און , אבער מענטשן ְכָמה'קֹור ָח 'ֵבַע ְמ 'ַחל נֹ'נַ 

דורך א ניגון וואס זיי הערן, שלעפט זיי צו הערן נאך א ניגון, און דאס שלעפט שוין 
צו א שיעור, און נאכדעם צו א ספר, ביז מען הייבט אן טרינקען פון די ריינע גוטע 

ן וואס דו טוסט מיט וואסער פון הייליגן רבי'ן; דאס שרייב איך דיר אז דו זאלסט וויס
  דיין הפצה.

עס איז דא א היבשע פאר אינגעלייט וואס זענען שוין גרייט זיך ארויס צו ציען 
און זיין פון די עשרה ראשונים צו בויען א שטעטל, וואו מיר וועלן קענען אויפציען 
אונזערע קינדער אזוי ווי מוהרא"ש האט מיט אונז געלערנט; איך מיין אז מען דארף 

יסל אונטער יאגן ... ער זאל זיך געבן א שטיקל שאקל, ווייל עס איז א שאד אז מען אב
  זאל סתם שלעפן.

איך וועל נישט גלייך ארויס גיין אהין, מחמת א פאר סיבות; דער עיקר סיבה 
איז ווייל איך וויל נישט אז דער מוסד דא זאל צעפאלן, איך האב צו סאך בלוט אריין 

אז איך זאל דאס פארמאכן מיט מיינע אייגענע הענט; איך וועל געלייגט אינעם מוסד 
אבער זיין דארט א גאנץ זומער מיט די בחורים און די משפחות פון שטאט, און איך 
טראכט אז דאס אליינס קען ברענגען פרנסה פאר אלע אינגעלייט וואס קויפן זיך דירות 

ות, און עס פארדינגען פאר דארט, זיי קענען צעטיילן דעם בעיסמענט פאר אפאר דיר
  די זומער.

אויך וועל איך מיטן אייבערשטנס הילף זיין דארט גאנץ תשרי, יום הקדוש; 
סוכות; הושענא רבה; שמחת תורה וכו', דעמאלט וועלן אויך קומען צו פארן 
תלמידים פון ישיבה מיט צו האלטן דעם יום טוב, דורכדעם וועלן די אינגעלייט דארט 

  א שטיקל הכנסה.קענען האבן 

  איך וועל נאך רעדן מיט דיר פנים בפנים באריכות.



 כד
 

...  

 פ"קז "תשע שנת, סיון ג"י, בהעלותך פרשת' ד יום - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

פארגאנגענעם מאנטאג נאכט נאכן שיעור, קומט צו צו מיר א אינגערמאן און זאגט 
געהערט א האלב יאר צוריק אויף מיר מיר אז ער וויל מיר איבער בעטן, ווייל ער האט 

א לשון הרע, און ער האט  עס מקבל געווען, און ער בעט מיך אז איך זאל אים מוחל 
זיין, ער זאגט מיר: "איך פלעג הערן די שיעורים אויפן האטליין, אבער זייט דעמאלט 

יר הער איך דאס נישט אויס"; זאג איך אים: "מיר דארפסטו נישט איבערבעטן, בעט ד
אליינס איבער", קוקט ער מיר אן און פרעגט: "וואס הייסט?" זאג איך אים: "מיר 
אינטערסירט נישט וואס דו טראכסט אויף מיר, און וואס דו רעדסט אויף מיר, וואס 
געשעהט יא, אז דו האסט געהאט חיות פון דעם פלאץ, און דו האסט זיך פשוט מחי' 

יעורים וואס זענען דיר מחזק אין דיין לעבן, געווען אז דו הערסט אזעלכע שיינע ש
  יעצט קוק דיך אן, האסט אלעס פארלוירן".

איך בין געווען ביי מוהרא"ש מנחם אבל זיין ווען ער איז געזיצן שבעה נאך זיין 
דער טאקאי'ער רב ז"ל; עס איז געווען דעמאלט א הערליכער שמועס.  -ברודער 

ייט נישט אן וואס מען רעדט אויף מיר, עס מוהרא"ש האט דעמאלט געזאגט: "מיר ג
רירט מיר נישט אפילו ביים שפיץ פון מיין קליינע פינגער, נאר איך בין צוגעגליכן צו 
א מענטש וואס זיצט ביים וואסער וואו מענטשן שווימען אכטונג צו געבן אויף די 

ווארפן שטריק מענטשן, איך זע ווי מענטשן דערטרונקען זיך אין וואסער, הייב איך אן 
אז זיי זאלן האבן אין וואס זיך אן צו כאפן, קומט א מענטש און שניידט אפ אלע 

קיינער ווייסט נישט  -זאגט מוהרא"ש  -שטריק; וואס איז ער? א רוצח! אזוי אויך 
וואס גייט איבער אויף בחורים און מיידליך, אינגעלייט און ווייבליך; שרייב איך זיי 

י ראטעווען, קומט איינער און שניידט אפ דעם שטריק: מען האט ספרים וואס קען זי
  נישט געהאלטן פון דעם, מען טאר נישט אריין קוקן אין דעם וכו' וכו'".



 כה
 

איך זאג אים: "קוק דיר אן, ווער האט רחמנות אויף דיר? ווער וויל דיר בכלל 
כלל? דער העלפן? נעבעך דיין ווייב האט דיר איבערגעלאזט, וועם גייט עס אן ב

אינגערמאן וואס האט געהאלטן פאר וויכטיג אז ער דארף דיך ראטעווען אז דו זאלסט 
אים גייט יעצט אן אז דו ביסט אליין? אים גייט אן אז דו  -נישט אנקומען קיין ברסלב 

זעסט נישט דיין קינד? דו דארפסט מיר נישט איבער בעטן, דו דארפסט זיך אליין 
  איבערבעטן.

יך נישט פארשטעלן וויפיל מענטשן זענען זיך מחי' מיט די שיעורים; דו קענסט ז
נעכטן רופט מיך אן א איד, און ער זאגט מיר: "איך בין א מגיד שיעור, און א בחור 
ביי אונז אין ישיבה האט מסיים געווען ש"ס, אפשר מאכסטו אים אן איבעראשונג און 

קיין מאנסי; איך קום אריין, און די דו קומסט צו די סיום?" בין איך ארויס געפארן 
זאל האט זיך פשוט איבערגעדרייט, יעדער באפאלט מיר מיט זיינע סיומים. דער בחור 
וואס האט געמאכט דעם סיום איז א לעכטיגער בחור וואס מען האט אים שוין 
געווארפן פון אלע ישיבות, און ער האט זיך געטראפן א ווינקעלע, א ישיבה וואס מען 

ט נישט אוועק דעם סדר דרך הלימוד, און ער זיצט זיך און זאגט ש"ס, אזוי אויך מאכ
אלע בחורים. נו, שטעל דיך פאר אז איינער קומט צום בחור און הייבט אים אן צו 
זאגן: "דו ווייסט, עס איז נישט דעם רבינ'ס זאך", "מוהרא"ש האט דאס אויך נישט 

יקלעך אין אשר בנחל, ביז דער בחור טראכט: געמיינט", און ער ווייזט אים אפילו שט
'איך וויל דאך נישט פארלירן דעם רבינ'ס זאך', לאזט ער אלעס אפ און גייט צוריק צו 

  זיינע שמוציגע מעשים רחמנא לצלן.

י"ב סיון; דאס איז די לעצטע טאג פון די ימי  –נעכטן איז געווען מיין יום הולדת 
י זיבן טעג וואס מען קען נאך משלים זיין צו תשלומין, עס איז די לעצטע פון ד

די אלע וואס זענען נאך נישט אנגעקומען צו ברענגען זייערע  -ברענגען קרבנות 
קרבנות פון דעם יום טוב שבועות. איך דאנק דעם אייבערשטן אז ער האט מיר געגעבן 

פון תשס"ה,  -די זכיה צו לערנען מיט בחורים און אינגעלייט שוין איבער צוועלף יאר 
און זיי אויסלערנען אז מען קען אייביג משלים זיין; אפילו דו האסט נאך נישט 
געברענגט דיינע קרבנות, האסטו נאך צייט צו ברענגען שפעטער, אזוי אויך אז מען 



 כו
 

האט געטון נארישקייטן קען מען נאך אלעס פארעכטן, און מען קען זיך צוריק קערן 
  צום אייבערשטן.

ך אריבער געכאפט קיין מאנסי צום ריבניצער רבינ'ס ציון מתפלל זיין איך האב זי
פאר מיר אין מיינע קינדער; אויפן וועג אראפ פון ציון כאפ איך זיך אז איך האב דאך 
גארנישט געבעטן פאר מיינע צרכים, איך האב דאך נאר געבעטן פאר אידישע קינדער 

דאס ווייב האט נעבעך די ביטערע  -און פאר מיינע תלמידים. דער דארף א רפואה 
מחלה; דער איז נעבעך צעטיילט; א צווייטער איז צעטיילט און קיינער ווייסט נישט, 
ווייל ער וואוינט אין איין דירה מיט איר פון די חתונה אבער זיי האבן נישט קיין 
 שייכות; דער דארף קינדער וכו' וכו'; איך האב זייער אסאך געבעטן פאר דיר בפרטי

פרטיות. איך האב אלע מיינע תלמידים אין פארנט פון מיינע א גאנצן טאג, און 
  נאכדעם האב איך זיך געכאפט און איך האב געדארפט צוריק גיין בעטן פאר מיר וכו'.

געדענק גוט, מיר קען מען נישט איבער בעטן; בפרט א תלמיד וואס רעדט אויף 
מיר פרעגן וואס מען קען טון? איך ווייס זיין רבי איז נישט דא קיין מחילה. וועסט 

נישט, פרעג א רב, פרעג א דיין; אבער זאלסט זאגן פאר דעם רב און דעם דיין וואס 
  עס מיינט א רבי, ווייל ער וועט מיינען וכו'.

זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע ענינים, און דו זאלסט קיינמאל נישט רעדן אויף 
לפן; זאלסט קיינמאל נישט זאגן פאר א צווייטן מענטש א מענטש וואס האט דיר געהא

ט געפרעגט און וואו ער זאל גיין און וואו ער זאל נישט גיין; קיינער האט דיר ניש
  נטערעסירט וואס דו האלסט.יקיינער איז נישט א

אז א בחור אדער א אינגערמאן האט געטראפן א פלאץ וואס דארט שעפט ער 
עכט אים צו מחליש דעת זיין?! ווי אזוי האסטו א רעכט חיות, ווי אזוי האסטו א ר

  אים אוועק צו נעמען פון דארט?!

  א גוטן טאג.

...  



 כז
 

 יום ד' פרשת בהעלותך, י"ג סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו ... לכבוד

איך האב געשריבן פאר דיין ווייב תחי' אז זי זאל נישט נאכמאכן ... וכו', נאר זי 
זאל ווייטער גיין אנגעטון אזוי ווי א ערליכע אידישע פרוי גייט אנגעטון, און אין דעם 

 ,המדות ספר(זכות וועט איר זוכה זיין צו ערליכע אידישע דורות, אזוי ווי דער רבי זאגט  

", א פרוי וואס פירט זיך ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים" :)ט סימן ,בנים אות
  איידל און צניעות'דיג, וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער.

איך האף אז דיין ווייב האט פארשטאנען וואס איך מיין; גלייב מיר איך וויל 
געדענק ווי איך האב מיך  גארנישט נאר אז איר זאלט אויפשטעלן אן ערליכע שטוב.

מוסר נפש געווען פאר דיר אלץ בחור, איך האב דיר א חתן געמאכט מיט מסירות נפש, 
  און יעצט וויל איך נאר אז איר זאלט האבן ערליכע דורות, און זאל ... איר נאכמאכן.

(ישעיהו ג, אויפן פסוק  (שבת סב:)א פרוי טאר נישט שמירן די אויגן, אזוי זאגן חז"ל 

 ,ָהלֹו ְוָטֹפף ֵּתַלְכָנה ,ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים ,ָּגרֹון ְנטּויֹותַוֵּתַלְכָנה  ,ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון" טז):
 ְלֵעיֵנייהּו ּכּוְחָלא ִמְלָאן ְּדֲהָוה -זאגט די גמרא ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים "; ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה

יך שמירן זייערע אויגן ווען זיי זענען ארויס אויפן גאס, כדי צו זיי פלעגן ז, ּוְמַרְמָזן
זיי האבן זיך אנגעשמירט מיט  - ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנהציען צו זיך אויפמערקזאמקייט, 

 ְּבַרִּבי יֹוִסי ֶרִּבי ָאַמרא שטארקע שמעקעדיגע פערפיום אז מענטשן זאלן קוקן אויף זיי. 
דער אייבערשטער האט זיי באשטראפט, אז  - ָצַרַעת ָּבֵהן ֶׁשָּפְרָחה ְמַלֵמד ֲחִניָנא

אנשטאט די איי ליינער וואס זיי האבן געלייגט אויף די אויגן, זענען זיי באפימפעלט 
געווארן מיט שרעקליכע פימפעלס, און אנשטאט די גוטע שמעקעדיגע פערפיום 

  האבן זיי באקומען א שלעכטע גערוך.

ערשטן אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן, און מיר געלויבט דעם אייב
געפונען זיך אין היכל הקודש קודש הקדשים. דארף א מענטש וויסן אז ער טראגט א 
גרויסע אחריות מיט זיין אויפירונג, ווייל מען קוקט אונז נאך מיט טויזענט אויגן, און 

ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר " (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):דער דער רבי זאגט 



 כח
 

", ווער עס האט ליב דעם צדיק דארף אכטונג געבן ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע
אז עס זאל נישט ארויס גיין א שלעכטע נאמען אויפן צדיק; בפרט א פרוי וואס 

ער פארזיכטיג נישט צו גיין פארופט זיך א תלמידה פון היכל הקודש דארף זיין זיי
  אנגעטון נישט איידל.

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל האבן א געפיל צו צניעות, 
ווייל עס איז נישט דא קיין סימן אין שלחן ערוך ווי אזוי די קלייד דארף אויסקוקן 

זוי אויך דארף א איידעלע פרוי טוט זיך אן איידל; א -וכו', צניעות איז א געפיל זאך 
מען גיין אנגעטון שיין און נישט שלעפעריש, אז מענטשן זאלן זען אז די ערליכע 
איידעלע פרויען גייען אנגעטון שיין צוזאמגענומען, און זיי זענען אייביג ריין און 

  זויבער.

זיי מחזק דיין ווייב; זאג איר אז אין שטוב פארן מאן קען מען גיין וכו' וכו', אבער 
  גאס דארף מען זייער אכטונג געבן צו גיין אנגעטון איידל.אין 

  א גוטן טאג.

...  

  בעזהשי"ת

  יום ד' פרשת בהעלותך, י"ג סיון, שנת תשע"ז לפ"ק

  

  ני"ו להאברך היקר ... שלום וברכה 

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

גיי ; דו קוק נישט אויף קיינעם, נאר דארפסט זיך זייער שטארקן –דבר הראשון ה
ווייטער דיין וועג צו מחזק זיין בחורים, און אריינלייגן אין זיי אלעס וואס מיר האבן 

   זוכה געווען בזכיות חנם צו מקבל זיין פון מוהרא"ש ז"ל.
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, נאר יעדער דארף ארבעטן נישט נאכמאכן א צווייטןוויסן זאלסטו אז מען קען 
שטער האט אים באשאנקען, מיט און זיך פירן אויף זיין אופן ווי אזוי דער אייבער

ארבעט זיך עס נישט אויס,  -זיינע טאלאנטן וכו'. די אלע וואס מאכן נאך א צווייטן 
. למשל א מלמד איז מצליח מיט זיינע םאראון עס האט נישט קיין טעם און קיין 

תלמידים לויט א געוויסער מהלך, אדער א מגיד שיעור האט א וועג ווי אזוי ער האלט 
איז גוט פאר אים, און געבענטשט זאל ער זיין; קומט א צווייטער און זעט  -כתה זיין 

ווי אזוי יענער מלמד אדער יענער מגיד שיעור איז אזוי שיין מצליח, און אלע תלמידים 
לערנען און דאווענען, טראכט ער צו זיך אז ער וויל אויך מצליח זיין, און ער הייבט 

ס און ווען און ווי, און ער הייבט אן פרובירן יענעם אן יענעם אויס צו פרעגן ווא
נאכצומאכן, אבער עס ארבעט זיך נישט אויס, און ער קען נישט פארשטיין פארוואס; 
פארוואס יענער איז מצליח און איך נישט? אבער דער ענטפער איז זייער פשוט, יענער 

משא"כ דער צווייטער ארבעט מיט זיין אייגענע נאטורן וכו', ממילא איז ער מצליח, 
  מאכט נאך, גייט עס נישט.

 סֹוְפִרים ִקְנַאת" (בבא בתרא כא.):מוהרא"ש ז"ל פלעגט זאגן אויף דעם מאמר חז"ל 
, אז עס שטייט נישט קנאת סופרים תרבה 'סופרים', ווייל דער נקודה איז ָחְכָמה ַּתְרֶּבה

דאס הייסט אז ווען איך נישט יענעם נאך צו מאכן, נאר קנאת סופרים תרבה 'חכמה', 
זע ווי יענער איז זייער שיין מצליח, תרבה חכמה, דארף איך טראכטן צו מיר וואס קען 

  איך טון אז איך זאל מצליח זיין אין מיין זאך.

לגבי וואס זאג איך דיר דאס? כדי דו זאלסט נישט טראכטן קיין איין מינוט אז ביי 
א צווייטן איז בעסער; יעדער ראש ישיבה און יעדער מגיד שיעור וואס וויל 

פשוטו כמשמעו. דאס וואס דו זעסט אז איך  -ארויפארבעטן בחורים שפייט בלוט 
זאלסטו וויסן  –ט שיין אלע צוזאמען קום אויף אומאן מיט די בחורים און מען דאווענ

אז עס ליגט אונטער דעם טייכן בלוט; דאס וואס דו הערסט אז בחורים אין ישיבה 
לערנען און זענען מסיים כל התורה כולה, דאס איז נישט געשען פון זיך אליין, נאר 
אונטער דעם ליגט אסאך תפילות, אסאך וויינען צום אייבערשטן, און אסאך עגמת 

  וואס מען קען זיך נישט פארשטעלן. נפש
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איינער וואס ארבעט נישט מיט מענטשן האט נישט קיין השגה וואס הייסט א 
מלמד, א מגיד שיעור, א מנהל, א מנהלת וכו'. מען זעט ווי עלטערן זענען זייער מזלזל 
אין א מלמד וכו', מען האלט אים פאר א בטלן וכו', וואס באמת דארף מען זיך מאכן 

שוט'ער חשבון; א מענטש האט נישט קיין געדולד די פאר שעה במשך דעם שבת א פ
צו זיצן מיט זיינע קינדער, אדער ווען די ווייב בעט אז מען זאל אכטונג געבן אויף די 
קינדער ווייל זי דארף ארויסגיין וכו', ווערט מען אזוי נערוועז, און דא זיצט א מלמד 

  ין קינד, נאר מיט א גאנצע כתה קינדער.נישט נאר מיט אי -א גאנצן טאג 

הלואי זאלן עלטערן זיך צוזאמנעמען און העלפן די מלמדים אז מען זאל זיי קענען 
באצאלן צייטליך, און מען זאל זיי קענען העכערן זייער געהאלט, כדי אז דער מלמד 

און  זאל האבן אביסל הרחבת הדעת, אז ער זאל זיין רואיג אין כתה מיט די קינדער,
  נישט האבן קיין דאגה אז ער קען נישט איינקויפן אויף שבת.

מענטשן מיינען אז היינטיגע צייטן איז נישט דא אזעלכע מעשיות וואס מען ליינט 
אין די מעשה ביכלעך, אז מענטשן האבן נישט אויף שבת צו מאכן; איך זאג דיר, אז 

ללער צו איינקויפן אויף שבת. היינט זענען דא אינגעלייט וואס האבן נישט די פאר דא
דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס מיר זענען אדורך די ערשטע פאר יאר; איך האב 
נישט געהאט צו באצאלן פאר די מלמדים, מיר האבן זייער ערליכע און איידעלע 
מלמדים, און זיי האבן נישט געבעטן קיין געלט פון מיר, ווייל זיי האבן געוואוסט אז 

ז נישט דא קיין איין דאללער אין די ישיבה קאסע, און ווען זיי פלעגן קומען אין עס אי
אפיס מיר גריסן גוט שבת, פלעג איך ווערן רויט ווערן פאר בושה, יעדע וואך; איך 
פלעג מיך באהאלטן פרייטאג, ווייל איך האב זיי נישט געקענט קוקן אין פנים פאר 

  ייבערשטן אז איך זאל זיי קענען באצאלן.בושה, און איך פלעג וויינען צום א

 דאס וואס דו פרעגסט מיר ווי אזוי מען קען פועל'ן אז בחורים זאלן זיך אנטון א
בחורים אז מוהרא"ש האט מיר שטענדיג געזאגט  רעקל און א גארטל ביים דאווענען;

מען  לייבן.עמען אזוי וועלן זיי בזענען אזוי ווי קלעי, ווי אזוי דו וועסט זיי אויספאר
אכאמאל דארף אסאך רעדן צו זיי פון דאס חשיבות פון דאווענען, מען דארף רעדן נ



 לא
 

'ט אפילו מען פועלאון  ז א דיבור האט א כח;דער רבי האט געזאגט א און נאכאמאל.
דארף מען גלייבן אז יעדע ווארט וואס מען רעדט צו א  ,מינוטדי  נישט גלייך אויף

  .ט ביים סוף'לני הנעורים, פועייטער איד, בפרט צו בצוו

די ערשטע יאר נישט גיין מיט כח;  מען קעןאז  ,נאך א וויכטיגע זאך זאלסטו וויסן
 "די :געזאגט פאר די בחוריםער איז געקומען צו אונז אין קעמפ האט מוהרא"ש ווען 

ען נקנעם ער זאל קענען טרידאס פערד צום ברודו קענסט ברענגען אז וועלט זאגט 
ינקען, קענסטו אים נישט אריין טר פערד וויל נישט אליינס ערדאבער אויב וואסער, 

שטעקן זיין קאפ אינעם ברונעם, ווייל ער וועט דיר געבן אזא שטויס, אז דו וועסט 
  גע'הרג'עט ווערן רחמנא לצלן".

איז לגבי ענקער ראש  –האט מוהרא"ש ז"ל געזאגט פאר די בחורים  -דאס זעלבע 
דער ראש ישיבה קען ענק ברענגען צום ברונעם אז איר זאלט קענען טרינקען, ישיבה; 

 ראיך קען אויך זיין אן ערליכער איד, אבע א בחור זאל זען אז איך קען אויך לערנען,
קען נישט אנכאפן א בחור און אים צודרוקן צום וואנט וכו'. פון יונגע דער ראש ישבה 

ער ווען זיי ווערן עלטער דארף מען מער רעדן בחורים קען מען מער פארלאנגען, אב
  און מחזק זיין, און אזוי גייט עס מער אריין אין זיי.

דערפאר זאלסטו ווייטער ממשיך זיין מיט דיין הייליגע ארבעט, צו מחזק זיין די 
בחורים; און לייג אריין אין זיי אמונת חכמים וואס דאס איז דער עיקר. ווייל א בחור 

ער גלייבט אין אמת'ע צדיקים, אטאמאטיש וועט ער אלעס  -ונת חכמים וואס האט אמ
מען גלייבט נישט אין הייליגן רבי'ן,  -מקבל זיין, אבער אז עס פעלט אין די אמונה 

  און אין זיינע הייליגע תלמידים, איז א שאד די צייט.

ייסט אריבער גלייב מיר אז איך קען דיר מחזיק זיין, ווייל איך גיי אריבער וואס דו ג
און נאך מער; וויפיל מאל טראכט איך צו מיר 'מה לי ולצרה הזאת?' באשעפער אין  -

הימל וואס דארף איך ארבעטן מיט מענטשן, בפרט מיט בחורים, וואס ווער עס ווייסט 
און ווער עס טוט מיט בחורים ווייסט וואס דאס איז; דו קענסט ארבעטן מיט א 
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דיין גאנצע לעבן, דיין צייט, דיין  -ק געבן פאר יענעם מענטש, און זיך פשוט אווע
  אייגענע ווייב אין קינדער, אין ביים סוף כאפט מען א ביס פון אים.

 ";נַֹח  ַא  ַוִיָּׁשֵאר" (בראשית ז, כג)אויפן פסוק  (מדרש תנחומא פרשת נח, ט)חז"ל זאגן 
פארשפעטיגט צו געבן עסן פארן , נח האט זיך אביסל ְוִהִּכיׁשֹו ָלֲאִרי ְמזֹונֹות ֶׁשִאיֵחר

לייב, האט אים דער לייב געביסן. פונקט אזוי ווי נח וואס האט זיך מוסר נפש געווען 
א גאנץ יאר פאר אלע חיות און בהמות זיי צו געבן עסן אין די תבה, און איין טאג האט 

י ער זיך אביסל פארשפעטיגט צו געבן עסן פארן לייב, האט ער געכאפט א ביס; אזו
איז מיט מענטשן; דו קענסט ארבעטן פאר זיי, זיך צערייסן פאר זיי פשוטו כמשמעו, 

  שלא על מנת לקבל פרס און נאכדעם שפייט מען דיר אין פנים.

ֶאת ִמי  ,אֵֹמר ה'ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול " (ישעיהו ו, ח):אויפן פסוק  (ויקרא רבה י, ב)חז"ל זאגן 
עיהו הנביא האט געזאגט אז ער האט שפאצירט ביי זיך אין יש ",ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶל ָלנּו

בית המדרש, און פלוצלינג הערט ער ווי דער אייבערשטער זאגט: "וועם זאל איך 
האבן די אידן  -שיקן צו די אידן מיט א נבואה? איך האב זיי געשיקט דעם נביא עמוס 

ר אייבערשטער האט חוזק געמאכט פון אים, זיי האבן געזאגט: קען דען זיין אז דע
אויסגעקליבן עמוס צו זיין א נביא, ער האט דאך נישט קיין קלארע דיבור?! אזוי ווי 

, ער האט ִּבְלׁשֹונֹו ָעמֹוסחז"ל זאגן אז פארוואס הייסט ער עמוס? ווייל ער איז געווען 
מיכה, ער זאל זיי  –נישט געקענט רעדן קלאר; האב איך זיי געשיקט א צווייטע נביא 

ַּבֵּׁשֶבט ַיּכּו ַעל ַהְּלִחי ֵאת זאגן נביאות, האבן די אידן אים געשלאגן, אזוי ווי עס שטייט 
ָואַֹמר ; וועם קען איך שיקן צו די אידן?" האט ישעיהו הנביא געזאגט: "ׁשֵֹפט ִיְׂשָרֵאל
 ָּבַני"שטער געזאגט: ", איך בין מסכים צו גיין, האט אים דער אייבערִהְנִני ְׁשָלֵחִני

" מיינע קינדער ?ֵמֶהם ּוְלִהְתַּבּזֹות ִלְלקֹות ָעֶלי ַאָּתה ְמַקֵּבל, ֵהם ַסְרָּבִנים, ֵהם ַטְרָחִנים
זענען שווערע קינדער, זיי זענען ווידערשפעניגערס, דו קענסט באשטיין צו זיין זייער 

געענטפערט: נביא אפילו זיי וועלן דיר שלאגן און פארשעמען? האט ישעיהו הנביא 
", האט אים דער אייבערשטער געזאגט: "וועסטו זיין מער ווי אלע ֵּכן ְמַנת ַעל"

  נביאים".
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זעט מען פון דעם, אז ווען איינער נעמט זיך אונטער צו העלפן דעם אייבערשטנס 
, איז ער זוכה צו זייער גרויסע זאכן. דערפאר ֵמֶהם ּוְלִהְתַּבּזֹות ִלְלקֹות ְמַנת ַעלקינדער, 

טו זיך שטארקן און ווייטער ממשיך זיין ביתר שאת וביתר עוז צו מחזק זיין זאלס
בחורים; מוהרא"ש ז"ל האט שטענדיג געזאגט אז זיין נשמה איז אראפ געקומען אויף 

צו מחזק זיין בחורים, ווייל קיינער אין דער וועלט  –דער וועלט נאר פאר בחורים 
פארשטייט נישט דעם צער פון א בחור. א בחור וויל זיין גוט, ער וויל זיין ערליך, 
אבער עס גייט אים נישט, ווייל ער איז א פלג גוף; איז וואויל פאר דיר און פאר אלע 

  וואס העלפן דיר אז דו זאלסט זיי קענען מחזק זיין.

וואס דו פרעגסט ווי אזוי מען ברענגט אריין אין בחורים א חשק צו גיין אין  בנוגע
מקוה; דאס קען מען באווייזן נאר דורך רעדן פון דאס גרויסקייט פון מקוה נאכאמאל 
און נאכאמאל; און אויב א בחור איז אויפגעשטאנען שפעט, טאר מען אים נישט 

גורם אז דער בחור זאל נישט גיין אין קנס'ענען מיט מקוה, ווייל דו ביסט נאכדעם 
מקוה, און אז א בחור געוואוינט זיך צו, נישט צו גיין אין מקוה, וועט ער שוין א גאנץ 
לעבן נישט גיין אין מקוה, און אויב ער האט זיך יא מרגיל געווען צו גיין אין מקוה, 

  וועט ער גיין אין מקוה זיין גאנץ לעבן.

עלי בתים וואס עפענען נישט קיין אידיש ספר ווי לאנג איך זע צופרי אין מקוה ב
דאס יאר איז, און זיי ליגן אין זייערע מעשים וכו' וכו', אבער זיי גייען אין מקוה; זיי 
ווייסן ניטאמאל פארוואס און פארווען. וואס איז דער פשט? ווייל זיי האבן געהאט א 

עם מענטש. עס זענען דא נארישע גוטע חינוך, און נאכדעם איז עס שוין געבליבן אינ
מגידי שיעורים וואס קנס'ענען א בחור אויב איז ער נישט צייטליך, אז ער קען מער 
נישט גיין אין מקוה; וואס געשעהט? דער בחור טראכט צו זיך 'א גוטן טאג, לאז מיך 

  אפ איך דארף נישט דעם מקוה'.

אין חדר אדער א מיידל  מוהרא"ש ז"ל זאגט אז מען טאר נישט קנס'ענען א קינד
מיט תהילים; דאס הייסט, למשל אויב א קינד האט געטון א זאך וואס מען  -אין סקול 

טאר נישט, ער האט זיך מתחצף געווען וכדומה, טאר מען אים נישט קנס'ענען מיט א 
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אים זאגן אז היינט דארף ער זאגן כך וכך קאפיטליך תהילים פאר א קנס, ווייל  -מצוה 
ט אריין אינעם קינד א שנאה צו תהילים, און דאס קינד קוקט אן דעם תהילים עס גיי

ווי א קנס, און שפעטער ווען ער וועט עלטער ווערן, וועט ער מער קיינמאל נישט 
  וועלן זאגן קיין תהילים וכו'.

  דער אייבערשטער זאל דיר געבן כח ... ממשיך צו זיין מיט דיין הייליגע ארבעט.

  א גוטן טאג.

...  

  יום ד' פרשת בהעלותך, י"ג סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 ו.ערהאלטן דיין בריואיך האב 

קוק  ;נדיגט ששה סדרי משנהעמאל וואס דו האסט גע 'סטע39מזל טוב פאר דיין 
דער  .גט דעם רבי'ן מיט תמימות ופשיטותצו וואס מען קען זוכה זיין ווען מען פאל

שיחות הר"ן, ( פרקים משניות י"ער זאל יעדן טאג זאגן חאז  רבי האט געזאגט פאר ר' נתן

  .דאס מקיים געווען זיין גאנץ לעבןר' נתן האט און  ,)סימן קפה

ר' נתן האט זוכה געווען צו נעמען פון אז מוהרא"ש ז"ל שרייבט אין אשר בנחל 
ַחי  -ם משניות; פרקי "ין טאג געזאגט חווייל ער האט יעד נאר ,לורבי'ן מיט אזא ביט

  יעדן טאג איז מען געלויבט.משניות פרקים  י"נט חאז מען לער ,ּוַחי הּוא יֹוד

  .א גוטע נאכט

...  

  יום ד' פרשת בהעלותך, י"ג סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת  

  ני"ו... לכבוד 
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  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

משפחה נעמט שוין  יב"ה אז ד ;ווייט פון די סארט מצות ןשטייזאלסטו לדעתי 
א, -מדרש שוחר טוב, שמואל(חז"ל זאגן  .אלסט נאר מכבד זיין דיינע עלטערןדו ז ,קער וכו'

 דימכבד זיין צו יב וא מענטש איז מח", ָאִביו ְּכִּבְכבֹוד ָחִמיו ְּבָכבֹוד ָאָדם ַחָייב" :)כד
שווער אזוי ווי מען דארף מכבד זיין א טאטע. דערפאר זאלסטו נישט האבן קיין 

מאמע אין פלאץ אז זיי זאלן  ות ווי אזוי מען גייט שטעלן טאטעשייכות מיט אסיפ
אייבערשטן אז דיין ווייב איז דאנק דעם  ;קינדער ען און הרג'נען זייער'נישט רודפ

עווען מיט איר האב איך פארשטאנען פון אירע ווען דו ביסט דא ג .נט און שטארקוגעז
ביוזט אאון זי איז נישט  ,ווערטער אז זי איז זייער א ווארעמע מאמע צו אירע קינדער

 געווארן.

און  ,טראפן יצווישן דנאר זע צו גיין נישט מיט דיין משפחה,  ךקריג די ,נאכאמאל
 .דאס איז דיין משפחה - "אראפמשפחה הייבט זיך אן פון דיר און דיין ווייב " :געדענק

מיט דעם וואס  ,קיינער זאל דיר נישט פארדרייען דאס קאפ אז דו רייסט אפ די משפחה
ספר המידות, אות פחד, חלק ב', (וכו'. געדענק וואס דער רבי זאגט  טשיך ניז דו באטייליגסט

  יפט פון צרות.גער מענטש אנטלווא קל ",ִּפֵּקַח  הּוא ַהָּצָרה ִמן ֶׁשּבֹוֵרַח  ִמי" :)סימן ג

האסט דו  ;דאנק און לויב דעם אייבערשטן אויף די ניסים וואס ער טוט מיט דיר
א  ןזייזאלסט דו נאר  ,תזיך דיר נישט קיין מצו .וואוילע פרוי מיט לעכטיגע קינדערא 

  מאן און א ווארעמע טאטע פאר דיינע קינדער. רגעטרייע

נאר דאס  ;משניות, אויך א ביסל גמראביסל חומש מיט זע צו לערנען יעדן טאג א
כאפט ארויס יעדן טאג. און  דאס ביסל תורה וואס מען -נעם מענטש ובלייבט פ

סן דיין הארץ מיטן אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וען דיר צו זיך אויסשמאויגעוו
וועסטו האבן  ,אלעס וואס דו דארפסטריבער אויף דיר, און בעט אים גייט אעס וואס 
  .ין לעבןא שי

  .א גוטע נאכט



 לו
 

...  

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

איך בין נעכטן געווען אין מאנסי; א מגיד שיעור האט מיר גערופן אז ער האט א 
בחור וואס האט מסיים געווען ש"ס בזכות די שיעורים פון ישיבה, און ער האט מיר 

איך זאל ארויס קומען צו דער סיום; איך האב סיי ווי געהאט בדעה צו געבעטן אז 
פארן קיין ריבניץ צו מתפלל זיין ביים ציון אינעם טאג פון מיין יום הולדת, בין איך 
אהין געגאנגען צום סיום. דו קענסט זיך נישט פארשטעלן די שמחה וואס דארט איז 

ז ער האט זוכה געווען צו מסיים זיין א -געווען; דער בחור האט געלאכטן פון שמחה 
גאנץ ש"ס, מען האט ממש געזען וואס דער רבי האט געזאגט, אז ווען מען איז זוכה 

  צו מסיים זיין גאנץ ש"ס באקומט מען א צלם אלקים.

אסאך בחורים זענען צוגעקומען צו מיר און זיך באדאנקט; "איך קום דיר מיין 
אהין געגאנגען זיי צו מחזק זיין, און ביז דערווייל בין זאגן זיי מיר. איך בין  -לעבן" 

איך געווארן מחוזק, אזוי ווי חז"ל זאגן: בא ללמד ונמצא למד. עס ווערט ממש מקוים 
וואס מוהרא"ש האט געזאגט: "ווען איך וועל אוועק גיין פון דער וועלט, וועט מען 

ן אפאר ישיבות, און אלע אננעמען מיינע דיבורים"; דארט זענען געווען בחורים פו
  האבן מיר געזאגט אז זיי אלע לערנען משניות, און חומש וכו' וכו'.

אז איך קען מזכה זיין נאך א איד צו לערנען און  -דאס איז מיין גאנצע נחת 
דאווענען און צו האבן כל טוב. מען געבט זיך איין דריי, און מיר גייען שוין צוריק 

ען מען לייגט אריין א מענטש אין דער ערד, דעמאלט וועט אהיים צום אייבערשטן. וו
  אים צוניץ קומען די פרקים משניות און דפים גמרא וואס ער האט געלערנט.

איך בעט דיר טייערע ..., זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג. אפילו דו 
ורה פארשטייסט נאך נישט וואס דו זאגסט, זאלסטו זאגן א דף נאך א דף, ווייל די ת

(ליקוטי וואשט אינגאנצן אפ דעם מענטש פון זיינע עבירות; דער הייליגער רבי זאגט 



 לז
 

 ִּבְפָגם ָהָאָדם ֶאת ַהְמַחַטֲאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ִגיַמְטִרָיא" ַּתְלמּוד" :)דסימן רי ',חלק אמוהר"ן 
מענטש לערנט גמרא פארברענט ער די קליפה וואס  וען או ",ִליִלית" ֶׁשִּנְקֵראת ַהְּבִרית

  ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית.

ווער עס כאפט זיך אן אינעם דף גמרא האט אן אנדערע טאג, און אן אנדערע 
לעבן; בפרט אז מען הייבט אן דעם טאג מיט א דף גמרא, איז דער גאנצער טאג אן 

  אנדערע טאג.

יעדן צופרי דעם דף גמרא; עס איז ממש א מחי' מיט דא אין ישיבה לערן איך פאר 
צו האלטן דעם שיעור. וואס אחוץ פון די מצוה פון לימוד התורה איז עס א סגולה 
פאר שלום בית, ווייל א אינגערמאן וואס שלאפט אריין ביזן טאג אריין, ווערט ער 

נדער צום באס, און זייער מזולזל ביי זיין ווייב. ווייל זי דארף אראפ לויפן מיט די קי
זי שטייט אויף מיט מסירות נפש צו געבן צו עסן פאר אירע קינדער, און אויב דער 
מאן שלאפט, באדערט דאס פארן ווייב. אסאך מאל איז די פרוי זייער א וואוילע און 

א פרוי ווען זי  -זי וועט עס נישט זאגן פאר איר מאן, אבער דאס איז דער מציאות 
הייבט אן איר ווירטשאפט, וויל זי אז איר טייערע מאן זאל זיין  שטייט אויף און

  אינדרויסן.

  א גוטן טאג.

...  

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  תחי' ...לכבוד מרת 

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו גייסט אנגעטון איידל, און דו געבסט 
אכטונג פאר דו גייסט ארויס פון שטוב אז דו זאלסט זיין איידל און ערליך; שטארק 
דיר, און דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט זוכה זיין צו ערליכע דורות 

 ,בנים אות ,המדות ספר(רה ובמצוות, אזוי ווי דער רבי זאגט בנים ובני בנים עוסקים בתו
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", א פרוי וואס פירט זיך איידל און ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים" :)ט סימן
  צניעות'דיג וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער.

פארטרעט נישט וויסן זאלסטו אז קיינער פארטרעט נישט ברסלב, און קיינער 
היכל הקודש; ווער עס וויל וויסן וואס ברסלב איז, זאל נעמען די הייליגע ספרים פון 

דארט קען מען זען וואס ברסלב איז. ווער עס וויל וויסן וואס מוהרא"ש האט  -רבי'ן 
זאל נעמען דעם ספר אשר בנחל, און  -געוואלט, און וואס זיין שטרעבן איז געווען 

עור אין דעם, וועט ער זען וואס מוהרא"ש האט געוואלט. מען קען זיך מאכן א שי
נישט קוקן אויף מענטשן, ווייל ווען מען קוקט אויף מענטשן האט מען חלישות 

  .הדעת

די אלע  -וועגן אלמוני און די אלע וואס זענען געקומען קיין ברסלב וועגן פלוני 
ת הדעת, משא"כ די וחלישהאט , ווייל זיי האבן געגעןזענען נאכדעם אוועק געגאנ

איך בין ' קוקט אויף זיך, זיי האבן געוואוסט וואס זיי ווילן,אלע וואס האבן גע
אויסהיילן', די אלע האבן זייער שיין מצליח  זאל מיך, אז דער רבי געקומען צום רבי'ן

  געווען.

ן היכל לגבי וואס זאג איך דיר דאס? ווייל דו זאגסט מיר אז דו זעסט פרויען דא אי
הקודש וואס שמירן זיך די אויגן, און גייען נישט ווי עס דארף צו זיין וכו', און דו 
וואונדערסט זיך צי מען מעג אזוי גיין; וויל איך דיר זאגן אז אויב דו ווילסט מצליח 
זיין אין לעבן זאלסטו גוט געדענקען וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט: מיש דיך 

, און קוק נישט אויף א צווייטן; בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט נישט ביי א צווייטן
האבן גוטע אויגן און זען נאר דאס גוטס פון יעדן איינעם. די אלע מענטשן וואס זענען 
פארנומען מיט יעדן איינעמ'ס רוחניות זענען זייער פארדרבענע מענטשן, איך האב 

  היינט דורך.דאס אליינס מיט געלעבט, און איך גיי דאס נאך 

מען פלעגט לויפן צו מוהרא"ש מיר פאר'מסר'ן יעדע צוויי מינוט, און מען איז 
געשטאנען מיט א שפאקטיוו און געקוקט וואס איך טו; פון ווי ווייס איך דאס? ווייל 

האט מיר  ו"ינ ...גט: "מען זוכט אויף דיר שלעכטס". מוהרא"ש האט מיר דאס געזא
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אז מוהרא"ש האט אים געזאגט ערב ראש השנה אין אומאן: "איך  אמאל געזאגט,
ווייס נישט וואס זיי ווילן פון יואל, באלד וועלן זיי קומען זאגן וואסערע אונטער וועש 
ער גייט וכו'"; די אלע וואס זענען פארנומען נאכצוקוקן א צווייטן און זענען 

ס זענען מקנא א צווייטן, זענען פשוט מענטשן ווא -פארנומען מיט א צווייטן 
פארדארבענע מענטשן וואס עסן זיך אויף לעבעדיגערהייט, און זענען אומצעפרידענע 

  מענטשן פון נאטור.

אויב דו מיינסט אז איך בין שוין פארטיג, וועל איך דיר דערציילן וואס איך האב 
ישט געהאט דעם מוצאי שבועות; עס שטעלט מיר אפ איינער וואס דאווענט שוין נ

דא, אבער ער שפירט נאך אן אחריות אז עס ליגט אויף אים וכו', און ער האלט מיר 
פאר היתכן איך האב צוגעלאזט אז קינדער זאלן דוכנ'ען? איך קוק אים אן, און איך 
פרעג אים: "איך דאווען דא, און איך ווייס נישט וואס דו רעדסט", מען טאר נישט 

 ְּבַרִּבי ְיהּוָדה ֶרִּבי ָּדַרׁש" (חגיגה טז):וי ווי חז"ל זאגן קוקן בשעת די כהנים דוכנ'ען אז
ה ַהִּמְסַּתֵּכל ָּכל: ָלִקיׁש ְדֵריׁש ְמתּוְרְגָמֵניּה - ַנְחֵמִני , ַּבֶּקֶׁשת: ֵּכהֹות ֵעיָניו ְדָבִרים ִּבְׁשׁשָ

יא ווער עס קוקט אויף די כהנים בשעת מען דוכנ'ט, ווערן זיינע אויגן  ",ּוַבּכֲֹהִנים ּוַבָנשִֹ
ווייל דער אייבערשטער רוהט דארט,  ,ְיֵדיֶהן ַעל ֹוָרהׁש ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְלִפישוואכער, 

  דערפאר דעקט מען זיך צו מיט די טלתים, און מען נעמט די קינדער אונטערן טלית.

איך קוק אים אן, און איך פרעג אים: "איך דאווען דא און איך ווייס נישט וואס דו 
ווי אזוי ווייסטו וואס טוט זיך דא?! חוץ רעדסט, דו דאווענסט דאך ניטאמאל דא, 

 ֵהִביא ֶׁשא ָקָטן" (שלחן ערוך אורח חיים, סימן קכה, סעיף לד):מזה, עס איז א בפירוש'ע הלכה 
א ֵאינֹו ,ַׂשֲערֹות ְׁשֵּתי א, ְגדֹוִלים ֶׁשֵהם ּכֲֹהִנים םעִ  לָב ַא  ;ְּכָלל ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַּכָּפיו ֶאת נֹושֵֹ  נֹושֵֹ

", א קינד טאר נישט דוכנ'ען אליינס, אבער אויב זענען דא גדולים ּוְלִהְתַחּנֵ  ִלְלמֹוד -
וואס דוכ'ענען, מעג א קטן דוכנ'ען, ווייל עס איז חינוך, און די פוסקים זאגן אז ער 

  (שם, מגן אברהם ס"ק מט).דארף מאכן א ברכה 

יענער שרייט אויף מיר אז איך פיר איין נייע זאכן, און דאס איז אפיקרסות וכו' 
ין די צייט וואס דאס איז א בפירוש'ע הלכה; האב איך געזען וואס מוהרא"ש ז"ל א
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האט מיר געזאגט אלע יארן, אז די אלע וואס שטייען אין קוקן אויף א צווייטן זענען 
פארביטערטע מענטשן, זיי האבן נישט קיין שום חיות, און זייער גאנצע חיות איז נאר 

  שקעס.אריין צו קריכן יענעם אין די קי

איך בעט דיר, דאנק דעם אייבערשטן פאר אזא לעבן וואס דו האסט, דיין מאן איז 
א טייערער אינגערמאן; במשך אלע יארן וואס ער איז געווען אין ישיבה איז ער געווען 
אזוי וואויל, ער האט קיינמאל קיינעם נישט וויי געטון. דו האסט זוכה געווען צו האבן 

  צן יעדן טאג.אזא מאן, דארפסטו טאנ

דו גיי ווייטער אנגעטון בצניעות, און ווען דו זעסט א פרוי וואס גייט אנגעטון 
מער רעש'דיג זאלסטו איר נישט נאכמאכן, נאר דו זאלסט גיין אזוי ווי דו האסט 
געלערנט פון מוהרא"ש ז"ל; וויפיל מאל האט דיר מוהרא"ש געזאגט אז מען דארף 

ייט אנגעטון? דו האסט מיר אליין פארציילט ווי שיין אכטונג געבן ווי אזוי מען ג
מוהרא"ש פלעגט רעדן צו דיר, און זיך בעטן אז מען דארף אכטונג געבן וכו' וכו'. 
דאס זאלסטו איבערגעבן פאר אלע דיינע חבר'טעס, נישט מען זאל מיינען אז אין היכל 

  הקודש קען מען אלעס טון.

יבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט זיי געזונט און שטארק, און דער אי
  שטענדיג זיין פרייליך און רואיג.

...  

  יום ה' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זיי מיר דן לכף זכות אז איך ענטפער נישט גלייך צוריק, איך קום פשוט נישט אן 
צו עפענען יעדן טאג די בריוו וואס מען שיקט מיר אלץ, און ווען איך עפען שוין יא 
די בריוו, קום איך נישט אן גלייך צו ענטפערן. ברודער, איך האב דיר ליב אהבת נפש, 
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ין זאך בעט איך דיר: פארליר זיך נישט, געדענק וואס און איך בעט פאר דיר כסדר; אי
", דו וועסט ִמן ָהִראׁשֹון ,ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון" ):חגי ב, ט(דער נביא זאגט 

  אי"ה אויפשטעלן א שיינע שטוב.

וואס איז געווען איז געווען, העיקר להסתכל כל החיים קדימה, מען גייט 
, ְּכֶׁשֶאָחד צֹוֵעק ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצח):; דער רבי זאגט פאראויס

, ווען א ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" ,ֶׁשָּכתּוב: "ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ְּכמֹו, אֹוְמִרים לֹו ִלַּסע
ווי מען זעט ווען די אידן  מענטש שרייט צום אייבערשטן, זאגט מען אים: "גיי", אזוי

זענען געשטאנען פארן ים סוף, און זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן, האט דער 
", ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו ?ַמה ִּתְצַעק ֵאָליאייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו: "

  וואס שרייסטו צו מיר, זאג פאר די אידן מען זאל גיין.

ס איז פשט אין פסק, וואס דען זאל מען טון ווען מען האט א צרה, לכאורה ווא
? נאר מוהרא"ש ז"ל זאגט, אז ווען א מענטש פאלט אריין ַמה ִּתְצַעק ֵאָליוואס הייסט 

אין א צרה פאלט ער אריין אין א קטנות, און ער שטעלט אפ זיין לעבן; למשל א 
, ער האט א גרויסע צרה, אבער ער אינגערמאן וואס זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט

דארף געדענקען אז דאס לעבן שטעלט זיך נישט אפ, 'איך מוז ווייטער ממשיך זיין 
מיט מיין לעבן', 'איך דארף ווייטער גיין אין שול דאווענען דריי מאל א טאג', 'איך 

ן דארף ווייטער ארבעטן צו קענען אנגיין אין לעבן אז איך זאל נישט אריין פאלן אי
חובות וכו' וכו''; דאס זאגט דער רבי, אז ווען א מענטש שרייט צום אייבערשטן, זאגט 
מען אים: "גיי", פאל נישט אריין אין א לאך, ווייל דער אייבערשטער וועט דיר העלפן 

  נאך בעסער און שענער ווי דאס ערשטע.

וויסן זאלסטו אז איך שפיר פאר א זכות אז זייער אסאך שלוחים פון 
ובאוויטשער רבי נ"ע שרייבן מיר אז זיי זענען זיך מחזק מיט די דרשות פון ישיבה. לי

מיט די  יהא חלקי: "בייג'ינג סיןאיך האב געשריבן פאריגע וואך פאר א שליח פון 
אלע שלוחים וואס פארן אוועק פון זייער מאמעס פארטיך, און זיי גייען וואוינען 



 מב
 

פן נאך א איד צוריק קומען צום אייבערשטן, כדי צו העל –בארץ לא זרועה, אלעס 
  ולתקן עולם במלכות שדי".

  איך וועל דיר רופן אי"ה.

...  

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ולכבוד ... 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אין דיין  איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו האסט מסיים געווען דאס ערשטע מאל
 ֶּבן ָאֵׁשרלעבן 'ששה סדרי משנה'; דער חיד"א ז"ל ברענגט בשם מדרש תלפיות: "

 ",םָׁש  ְלִהָּכֵנס ֵמִּניחֹו ֵאינֹו ִמְׁשַניֹות ִלְלמֹוד ֶׁשִהְרָּבה ּוִמי, ֵגיִהנֹום ֶׁשל ִּפְתחֹו ַעל יֹוֵׁשב ַיֲעֹקב
אים אז ווען א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל, קומען די מלאכי חבלה און ווילן 

אריין שלעפן אין גיהנום, הייבט דער מענטש אן צו שרייען צו אלע צדיקים, ער 
שרייט: "אברהם אבינו ראטעווע מיר, יצחק אבינו ראטעווע מיר, יעקב אבינו 

וע מיר", אבער קיינער ענטפערט אים נישט; נאכדעם שרייט ער: "ראובן, ראטעו
אשר פרעגט דעם מענטש צי ער האט שמעון, לוי", ביז ער קומט אן צו אשר בן יעקב. 

געלערנט משניות, אויב ענטפערט ער 'יא', נעמט ער אים אריין אין גן עדן; דער חיד"א 
' איז די ְׁשֵמָנה", 'ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו" ):מט, כ (בראשיתטייטש מיט דעם דער פסוק 

וועט אים געבן גן עדן, זעט מען און ער  ",ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלאותיות פון 'משנה', "
  דאס גרויסקייט פון משניות.

א איד איז אמאל געקומען צום רבי'ן און זיך אויסגעגאסן זיין הארץ, אז ער וויל 
ַאָּתה ֲעֵׂשה "זיין אן ערליכער איד און עס גייט אים נישט; האט אים דער רבי געזאגט: 

ְוָהַרע  ,ֲאַזי ַהּטֹוב ִיָּׁשֵאר ַּתֲעסֹק ְוַתְתִמיד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרּוְכֶׁש , ַוֲעסֹק ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמת ,טֹוב
(חיי טו גוטס, און דאס שלעכטס וועט פון זיך אליינס אוועק גיין  דו -" ִמֵּמיָלא ִיְתַּבֵּטל

  .סימן תמז) ,מוהר"ן
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, און ווי זיס און ווי געשמאק איז, ווען מען זיצט מיט א חומש, א משניות, א גמרא
מען לערנט אויפן 'סדר דרך הלימוד' וואס מיר האבן באקומען פונעם הייליגן רבי'ן 

און מען איז זיך מתבודד מיטן אייבערשטן; מען דארף נישט  (שיחות הר"ן, סימן עו)
  קיינעם, נאר דעם אייבערשטער אליין.

 געזאגטווען א מענטש פאלגט דעם רבי'ן האט ער זייער א זיס לעבן; דער רבי האט 

"וואויל איז דעם מענטש וואס עסט יעדן טאג אפאר פרקים  (שיחות הר"ן, סימן כג):
  משניות, און טרינקט קאפיטליך תהילים, און טוט זיך אן מיט מצוות ומעשים טובים".

איך האב הנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' מיט די שיעורים, און די לעבסט 
ה. דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט מיטן אייבערשטן און מיט די תור

  האבן נחת פון דיינע קינדער, און מצליח זיין אין אלע דיינע ענינים.

...  

  יום ה' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז דער אייבערשטער האט ליב יעדן איד, און ער ווארט יעדע מינוט 
" זאגן ַּבחּוץ א ָיִלין ֵּגר" :(איוב לא, לב)אז מען זאל צוריק קומען צו אים; אויפן פסוק 

ֶאָּלא ַלּכֹל הּוא  ,ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹוֵסל ִלְבִרָּיה" ד): ,טשמות רבה ימדרש (חז"ל 
", דער ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ִלָּכֵנס ִיָּכֵנס ,ַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ְּבָכל ָׁשָעה ;ְמַקֵּבל

אייבערשטער ווארפט נישט אוועק קיין שום מענטש, און די טירן זענען שטענדיג 
יק קומען צו אפען און ווער עס וויל צוריק קומען צום אייבערשטן קען שטענדיג צור

  אים.

 ְיכֹוִלים ְגמּוִרים ַצִּדיִקים ֵאין, עֹוְמִדים ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּבֲעֵלי ְּבָמקֹום" :ברכות לד.)(חז"ל זאגן 
", א בעל תשובה איז זייער חשוב ביים אייבערשטן, און ער קומט אן אויף םָׁש  ַלֲעמֹוד
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אריין א פלאץ וואו צדיקים קומען נישט אן; ווייל א מענטש וואס איז שוין געווען 
געכאפט ביים ס"מ און ער רייסט זיך ארויס פון דארט, און ער קערט זיך צוריק צום 

  דער מענטש איז זייער חשוב אויבן אין הימל. -אייבערשטן 

 ּכָֹחּה ָגדֹול, ַהָקדֹוׁש ַרֵּבינּו ָּדַרׁש" שובה ישראל): –(מדרש פסיקתא רבתי, פרשה מד חז"ל זאגן 
 ֲעָׂשָרה ַעד א, עֹוֶלה ִהיא ִמָּיד ְּתׁשּוָבה ַלֲעשֹֹות ְּבִלּבֹו רְרֵה ְמַה  ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּכיָון, ְּתׁשּוָבה ֶׁשל

 ָהָרִקיעַ  ַעד ְוא, ְׁשַנִים ֵמאֹות ֲחֵמׁש ַמֲהלַ  ַעד ֶאָלא ֵמָאה ַעד ְוא ֶעְׂשִרים ְוא ִמיִלים
 ִּכֵסא ְלָפַני עֹוֶמֶדת ֶׁשִהיא ֶאָלא ַהְׁשִביִעי ָרִקיעַ  ַעד ְוא, ַהְׁשִביִעי ָרִקיעַ  ַעד ֶאָלא ָהִראׁשֹון

", תשובה איז אזוי גרויס, אז ווי ֱאֶקי' ה ַעד ִיְׂשָרֵאל ׁשּוָבה אֹוֵמר הֹוֵׁשעַ  ֵּכן, ַהָּכבֹוד
נאר א מענטש טראכט אז ער וויל אפלאזן זיינע שלעכטע מעשים, קומט ער אן גלייך 

  צום אייבערשטן.

ז"ל בפרט א בחור וואס איז דער גרעסטער רחמנות אויף דער וועלט; מוהרא"ש 
האט געזאגט אז קיינער פארשטייט נישט קיין בחור, און קיינער ווייסט נישט דעם 
צער וואס א בחור גייט דורך. יעדער יאגט אים; אין ישיבה יאגט מען אים, אין שטוב 
יאגט מען אים וכו', און דער בחור וויל זיין ערליך, ער וויל זיין ריין און הייליג, אבער 

ר האלט אין איין אראפ פאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם עס גייט אים נישט, ע
הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, ביז עס ווערט אים נמאס דאס לעבן, און  -הברית 

ער גייט ארום מיט שלעכטע מחשבות, כאילו אז דער אייבערשטער איז ברוגז אויף 
מיר, אז עס איז דיר נמאס אים, ביז ער וויל זיך נעמען דאס לעבן. אזוי ווי דו שרייבסט 

דאס לעבן; דיין מח איז דיר אויסגעברענט, און דו שפירסט זיך פארלוירן, צעבראכן 
  און צעקלאפט.

דערפאר טייערע ברודער, פאלג דעם רבי'ן, און זיך דיר א פלאץ וואו קיינער איז 
ם נישט דארט; דארט זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ צום אייבערשטן, פארצייל אי

אלעס וואס עס גייט אריבער אויף דיר, און אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע 
רבונו של עולם, האב רחמנות אויף מיר, איך וויל ברענגט אריין אין דיר, בעט אים: "

זיין אן ערליכער איד, איך וויל האבן ריינע אויגן, איך וויל נישט קוקן שמוציגע מאוויס 
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אס זאל איך טון אז איך האלט אין איין אראפ פאלן, איך שפיר מיט שמוציגע קליפס, וו
אז איך ווער פארברענט, די תאות ניאוף פלאקערט אין מיר, איך האלט אין איין קוקן 
שמוץ, און נאכדעם קום איך צו צו טון די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית הוצאת 

  ן איז מיר נמאס.זרע לבטלה רחמנא לצלן, איך בין אזוי צעבראכן, דאס לעב

רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות! העלף מיר אז איך זאל אוועק ווארפן 
מיין פאון וואס דאס ברענגט מיר צו אז איך זאל אראפ פאלן אזוי שטארק נאכאמאל 

און איך  און נאכאמאל, געב מיר כח, העלף מיר באשעפער אז איך זאל גלייבן אין דיר,
מיר ליב, דער יצר הרע רעדט מיר איין אז דו ביסט אויף מיר זאל שפירן אז דו האסט 

ברוגז, איך גיי ארום מיט נארישע געדאנקען, איך רעד מיר איין אז דו דארפסט מיר 
  נישט וכו'".

 ּוַמֲאִרי ,ְלִהְתַוּדֹות ַהַּמְרֶּבה ְוָכל" )'הלכה א ,פרק א' מהלכות תשובה(דער רמב"ם שרייבט 
איז מען געלויבט. דערפאר  -דה איז זיך מתווי מער מען וו ,"ְמֻׁשָּבח ֶזה ֲהֵרי ,ֶזה ְּבִעְנָין

טייערע ברודער, שטארק דיר און ווער נישט צעפאלן; פאלג דעם רבי'ן און מאך 
  התבודדות יעדן טאג, וועסטו זיך שפירן ווי א נייע געבוירענע מענטש.

בקרוב, און דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט טרעפן דיין שידוך 
  אויפשטעלן א ערליכע שטוב, א בית נאמן בישראל, אמן.

...  

  בעזהשי"ת 

 ערב שבת קודש פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת תשע"ז לפ"ק

  "וינ ... לכבוד

ָצִריך ִלָּזֵהר ְמאד ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ": )סימן יז ,ב, חלק (ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 
מען דארף זיין זייער פרייליך  ,"ִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמאד, ְּבַׁשָּבת
ְוִלְבִלי ְלַהְראֹות ׁשּום ַעְצבּות , ְּבַׁשַּבת קֶדׁשג ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֶׁשָּצִריך ִלְנה ְוַהְּכָלל"שבת. 
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, און מען דארף זייער אכטונג געבן נישט צו זיין "ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה' ּוְדָאָגה ְּכָלל
און  ריג און דיפרעסט אין שבת, נאר זיין זייער שטארק פרייליך א גאנץ שבת,עטרוי

  ".ןזיך פרייען מיטן אייבערשט

ווען און , ו אז אלע פראבלעמען קומען ווייל א מענטש איז נישט פרייליךוויסן זאלסט
ליקוטי מוהר"ן, ( דער רבי זאגט ך פאלן שוין אוועק רוב פראבלעמען.א מענטש איז פריילי

מען איז נישט פרייליך, און אלע אלע פראבלעמען קומען ווייל  כד)סימן  ',חלק ב
און ם קומען ווייל מען איז נישט פרייליך, ם זאגן אז אלע מחלות וחלאים רעידאקטורי

בער ברידער טייערע הארציגער דערפאר לי מען איז פרייליך פאלט אלעס אוועק;אז 
ווייל כן די גוטע נקודת אין לעבן, ; זומיר פאלגן דעם רבי'ן און זיין פרייליךחבר, לא

 ,ניסי ניסיםא מענטש לעבט אויף און דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו א מענטש, 
  נטער דער ערד אויף וואס זיך אפצורעדן.אבער מען זוכט זיך פון או

ווייל ווען  אז מען זאל זיין פרייליך,דער עיקר וואס מען דארף בעטן דעם אייבערשטן 
אויף יעדע פרט וואס דער  פרייליך און דאנקט דעם אייבערשטןא מענטש איז 

  ן.עק אלע פראבלעמען און אלע ווייטאגואייבערשטער געבט אים אין לעבן, פאלן או

ך השם ישמרינו, עמגליקלקען ווערן אין איין מינוט או א מענטש כאפט נישט אז ער
אנשטאט זיך אפרעדן און קרעכצן א גאנצן טאג, דארף א מענטש דאנקען דעם און 

אייבערשטער אויף אלע גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער געבט אים. ר' נתן האט 
 ,"ווען א מענטש רעדט זיך אפ, זאגט דער אייבערשטער פאר די מלאכים :געזאגט

קוקט אן דעם מענטש איך געב אים גוטס און ער רעדט זיך אפ, איך וועל אים ווייזן 
, זאגט דער ןוואס מיינט שלעכט. אבער ווען א מענטש דאנקט דעם אייבערשט

ן, און ער איז אזוי קוק אן דעם מענטש ער האט גארנישט אין לעב ,אייבערשטער
פרייליך און אזוי דאנקבאר איך וועל אים ווייזן וואס מיינט גוט, און מען געבט אים 

  א גוטע לעבן.

כן צורעדן אויף יעדע זאך, און הייב אן זואפ , הער שוין אויף זיךדערפאר בעט איך דיר
קוטי (לידער הייליגער רבי זאגט  וואס דער אייבערשטער טוט מיט דיר;דאס גוטס 
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"בצר הרחבת  :)ב ד, (תהיליםאויפן פסוק וואס דוד המלך זאגט  )קצהסימן  לק א',ח ,מוהר"ן
 -בצר , חסדים פונעם אייבערשטןדי  זיינע צרותכט אין אז דוד המלך האט געזולי", 

  האסטו מיר בעסער געמאכט. –אין די צרה, הרחבת לי 

נה געהאט פאר וער איז געווען חת ;ר' נתן האט געהאט שרעקליכע צרות אין לעבן
כמעט צען יאר און נישט געהאט קיין קינדער, ווען ער איז מקורב געווארן צום רבי'ן 

האט אים דער  ,דט צום רבי'ן אז ער האט נישט קיין קינדערעאון ער האט זיך אויסגער
 האט איםך פארן רבי'ן. ר' נתן האט געברענגט זעקס בענקלע רבי געבעטן א פדיון,

ער האט  ", אוןך וועסטו האבן זעקס קינדער"פאר די זעקס בענקלע :דער רבי געזאגט
ערשטע ווייב האט ן און איין טאכטער. פון זיין ופינף ז -זוכה געווען צו זעקס קינדער 

נה ואון נאכדעם וואס זי איז נפטר געווארן האט ער נאכאמאל חת ,ןער געהאט דריי זי
טשעט מיט זיינע א טאכטער. ער האט זיך זייער געמו ן און, און געהאט צוויי זוגעהאט
מיט אלע צרות וואס  ,ע שטאט וכו' וכו'ער האט געהאט רדיפות פון די גאנצ ,קינדער

"עס איז מיט נאך מיט גרויסע חסדים".  :ער האט געהאט פלעגט ר' נתן שטענדיג זאגן
עלפט אים דער ה ,וואס ער גייט אריבער , מיט אלע צרות ויסוריםדאס הייסט

איד, ער זיכט ווי אזוי ער קען  אייבערשטער מיט גרויסע חסדים. דאס איז א ערליכע
  רייליך און דאנקבאר פארן אייבערשטן.זיין פ

, און פרייליך מאכן דיין זאלסטו זיין פרייליך -יעצט קומט שבת  ,איך בעט דיר זייער
הער שוין אויף  ר מענטש, אוןהער שוין אויף צו זיין א גערעכטע קינדער; ווייב און

אז  זיך צו טענה'נען אויף יעדע זאך, קיינער דארף נישט ליידן פון דיינע נערווען וכו',
דו ביסט נערוועז, דארפן דיינע קינדער און דיין ווייב נישט ליידן פון דיר, זיי זענען 

ה און ך. יעצט ערב שבת איז א צייט פון תשובה, טו תשובענישט דיינע כפרה הינדל
  ן קינדער.ן גוטע ווערטער פאר דיין ווייב אוהייב אן געב

ביסל אז דיין ווייב האט הנאה געהאט נעכטן פון די שיעור; עס איז געווען אאיך האף 
עס קומט מיר נישט אן גרינג די שיעורים,  אנגע שיעור פון א שעה אין א האלב.א ל

עבן יעדן טאג אפאר שיעורים, איך איך בין נישט קיין מאשין וואס קען ארויס גווייל 
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בעט דעם אייבערשטן איך זאל האבן כוח ווייטער צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבי'ן 
  אויף דו גאנצע וועלט.

  זאלסט האבן א פרייליכע שבת

...  

  בעזהשי"ת

 לפ"ק זשנת תשע"ערב שבת קודש פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, 

  תחי' ... מרת לכבוד

ן גערעדט ביי די פרויען איך האף אז דו האסט פארשטאנען וואס איך האב נעכט
יך וויל אז דו מיט עס איז מיר נישט גרינג צו געבן דעם שיעור, אבער א צוזאמקום;

  און אויפשטעלן א ערליכע שטוב. ,האבן א גוטע לעבן דיין מאן זאלן

און אויך נישט מיט קיין  ,בייקן מיט א ניעות פאר א מיידל צו פארעס איז נישט קיין צ
עס איז נישט קיין נפקא מינה ווי  ;עגוועיסאון זיכער נישט מיט א , אלער בלעידסר

מען ברענגט  -אז מען דארף דאס שיין מסביר זיין אלט די מיידל איז, פארשטייט זיך 
צניעות איז א שיינע זאך, אז מען גייט נאר ארויס אז צניעות איז נישט קיין קנס זאך, 

  מען גייט אנגעטון פראסט.אז ל זעט מען אויס בעסער ווי אנגעטון אייד

ווען זיי  ,וואויל איז פאר א מאמע וואס איז מחנך אירע קינדער ווען זיי זענען נאך יונג
צייט  ווען די קינדער זענען קליין דעמאלט איז די נאך אויס וואס מען זאגט זיי.הערן 

הערן ווען זיי  אויב מען איז זיי מחנך ווען זיי זענען קליין וועלן זייאון פון חינוך, 
יי זענען קליין, זוואס זיי ווילן ווען טון קינדער  דיאויב מען לאזט אבער זענען גרויס, 

, וועלן זיי נישט צוהערן זיי זענען נאך יונג וכו' -ווייל מען מיינט אז עס איז גארנישט 
ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו " :)ה ,יט (שמותאויפן פסוק  ברכות)מסכת (חז"ל זאגן עטער. שפ

די תורה מיינט צו זאגן,  ? נארָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּווואס איז דער דאפעלטע לשון  ,"ְּבקִֹלי
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ויסגעהרט ", אויב האסטו אאם שמוע פעם אחת סופך שתטה אזן פעם אחרת"
  וועסטו אויסהערן שפעטער נאכאמאל. ,איינמאל

, און האט שוין אייגענע עלטערן כאפן זיך אויף ווען דאס קינד איז שוין גרויס
מען ווערט נישט און , ב מען איז מחנך א קינד פון יוגענט אןאויאבער נגען וכו', מיינו

אר ווען דאס קינד זאגט פארוואס יעדער מעג נאדער שוואך ווען דאס קינד טענה'ט, 
 טפערט שיין:מען עננאר טאר מען נישט ווערן שוואך, דעמאלט  ?אונז טאר מען נישט

, "ןעל טון ווי אזוי זייערע עלטערן טואביי אונז טוט מען אזוי און אזוי, יעדער ז"
  דעמאלט האט מען נחת.

ווי מער און מען זאל זוכה זיין צו ערליכע דורות, אז דער עיקר דארף מען מתפלל זיין 
וועלן זיי זוכה  ,עלטערן דאווענען און וויינען צום אייבערשטן אויף ערליכע קינדערדי 

כח א פרוי האט מיט ערע וואס קענסט זיך נישט פארשטעלןדו זיין צו שיינע דורות. 
דעמאלט עפענען זיך אויף  ,כטט אן די שבת ליאירע תפילות, בפרט ווען מען צינד

לות זענען דעמאלט זייער חשוב; ווען דו וואלסט תפי און אירע ,אלע טויערן אין הימל
וואלסטו  ,כטט ליאיז אין הימל ווען א פרוי צינדעס עת רצון  ערעסט וואסווען געוואו

  ניצט די צייט און מתפלל געווען פאר דיר און פאר דיינע קינדער.עאויסג

 ,עולם"רבונו של  :כטנדסט אן די שבת לידערפאר בעט דעם אייבערשטן ווען דו צי
קינדער וואס וועלן טון צו איך זאל זוכה זיין צו ערליכע אידישע דורות, אז העלף מיר 
 ן דאווענען. הייליגע באשעפער העלףקינדער וואס וועלן לערנען אואון דיין רצון, 

איך זאל זיין פרייליך, איך זאל זיין רואיג, איך זאל נישט האבן קיין שום פחד אז מיר 
 ,נעם נישט. איך זאל אייביג זיין אין א גוטע גיסטע. רבונו של עולםאון מורא פון קיי

איך אליין לייד  ;איך זאל זיין פרייליך, איך זאל נישט זיין אזוי דיפרעסטאז העלף מיר 
 איינער ווערטווען איך בין אין נישט קיין גוטע מאאד, מיין מאן אין קינדער און יעדער 

איך וויל תשובה טוהן, איך וויל  ,אייבערשטער אזוי דערשראקן פון מיר, העלף מיר
שטיי ביי די ליכט מיט די הענט אויף דיין פנים מער נישט שרייען און בלאזן וכו' וכו', 

פאר  טווייל יעדע תפילה וואס דו בעטס ,און בעט און וויין דיך אויס צום אייבערשטן
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 ,אין הימל זייער זייער הויךגייט ארויף אויבן  ן פאר דיין מאן און דיינע קינדערדיר או
  .און דער אייבערשטער הערט אויס יעדע ווארט פון דיר

  א גוט שבת

...  

  בעזהשי"ת

 לפ"ק זשנת תשע"ערב שבת פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, 

  ני"ו ... לכבוד

ן צוזאמקום ביסטו געשטאנען און אונטער נעכטן ווען עס איז געווען די פרויע
ן א קודם כל זאלסטו וויסן אז עס איז נישט קיין צניעות צו זיין אי געהערט די שיעור;

ביי די מאנטאג נאכט שיעור אז איך זע  ,צווייטנס פלאץ וואס פרויען זענען דארט;
איז אנשטאט  איך רעד צו די מענער.הערן וואס צו לייגסטו נישט צו דיין אויער אויס 

נטער א פארמאכטע טיר און צו שטיין ווי א קעלבל פאר א שעה אין א האלב או
אז דו אויסהערן זאכן וואס איז בכלל נישט נוגע פאר דיר, וואלט איך דיר געזאגט 

  מאנטאג נאכט און אויסהערן וואס דו האסט צו טון.זאלסט קומען 

ארשטייסט נאך נישט וואס דו דו פ , אפילוזע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג
דער הייליגער  ענטש אינגאנצען פון זיינע עבירות.מדי תורה וואשט אפ דעם  זאגסט;

פה המחטאת את גימטריא של הקלי "תלמוד" :)דסימן רי ,חלק א'(ליקוטי מוהר"ן רבי זאגט 
וועסטו  ,אז דו וועסט לערנען יעדן טאגאון  ",לילית"האדם בפגם הברית שנקראת 

  זוכה זיין צו גרויס עשירות.

  א גוט שבת

...  
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  בעזהשי"ת

 לפ"ק זשנת תשע"ערב שבת קודש פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, 

  ני"ו ... לכבוד

געבעטן א נייע מיר און האט ני"ו איז געקומען נעכטן צו מיר,  נגערמאן ...דער אי
חיזוק יומי די שיקן צו ער זאל ווייטער קענען ממשיך זיין ארויס אז ן טעלעפאו

ער שיקט ארויס פאר  קיין אידיש;רגם פאר אלע וואס פארשטייען נישט והמת
איך מיין אז דו  ן.אוברעכט זיין טעלעפאס צע, און דטויזענטער מענטשן רצענדליגע

י וכאיינער וועלן האבן די זכות פון זיוועט זיכער  ,נגעלייט דאוועסט בעטן די אי
  הרבים.

האט פשוט געראטעוועט דאס דאס ן סט זיך נישט פארשטעלן וויפיל אידקענדו 
היטן שבת, צו בזכות די דרשות האבן זיי אנגעהויבן אז מענטשן שרייבן אים  ;לעבן

 ֶאת ַהְּמַזֶּכה ָּכל" :)אבות ה, יח(חז"ל זאגן און  ,לייגן תפילין, האבן שלום בית וכו' וכו'
  ."ָידֹו ַעל ָּבא ֵחְטא ֵאין ָהַרִּבים

זיי זאלן קענען טייפן אז אויך אויב דו קענסט אויסלערנען צוויי דריי בחורים 
 ... שיקט ארום מתורגם, ... יומי אויף אידיש, אוןווייל דו שיקסט ארום חיזוק  .אידיש

טויזענטער טויזענטער מענטשן הערן  ;חיזוק יומידי אימעיל אין ני"ו שיקט ארום 
איך קום  ,זיי בעטן עצותאון ת ייבן זיי אן שרייבן בריוו מיט שאלונאכדעם האון  ,דאס

האבן צוויי אבער אז איך וועל  אצענט,רטפערן אפילו איין פפשוט נישט אן צו ענ
  פערן.טם וואס וועלן קענען שנעל טייפן וועל איך קענען מער ענבחורי

עכטן ני"ו האט מיר נ ...עס וואס דו העלפסט מיר; שר כח פאר אליי א גרויסן
  .געלויבט דעם אייבערשטן ,געשריבן אז מען האט א קעמפ

  א גוט שבת.

...  


