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  קיום ד' פרשת בלק, י"א תמוז, שנת תשע"ז לפ" - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

  שלום וברכה.

איך פריי מיך זייער שטארק אז דו האסט ארויסגענומען א באנגעלאו דא אין 

די הייליגע עצות וואס מוהרא"ש האט מיט  קעמפ, וואו מיר וועלן זיך מחזק זיין מיט

אונז געלערנט פונעם הייליגן רבי'ן. ווער האט דאס געקענט גלייבן פאר אפאר יאר 

משפחות בלי עין הרע, צו זיין  50צוריק, אז מיר וועלן קענען זיך צוזאמנעמען 

  צוזאמען במשך דעם זומער.

סט אכטונג געבן אויף איך וואלט דיר זייער שטארק געוואלט בעטן אז דו זאל

יעדע פרוטה פון די ישיבה; ווען דו זאלסט וויסן ווי שטארק איך מוטשע מיך צו קענען 

אנגיין טאג טעגליך מיט די ישיבה, חדר און סקול, וואלסטו נישט געקענט פארשטיין 

ווי אזוי איך האב נאך א קאפ מיט א מח צו קענען פארלערנען דרשות התחזקות יעדן 

ווייס אז ווען די הערסט דאס פון מיר, און ווען דו ליינסט דאס אין א בריוו טאג. איך 

אז איך מוטשע מיך, אז די ראש ישיבה מוטשעט זיך פונקט אזוי ווי יעדע מוסד, אזוי  -

ווי אלע מוסדות שרייען און שרייבן אז זיי מוטשען זיך, אבער וויסן זאלסטו אז אלע 

וען דו זאלסט וויסן וואס איך גיי אריבער טאג נאך מוסדות מוטשען זיך טאקע, אבער ו

  טאג, וואלסטו זיכער מער אכטונג געגעבן, און מיר מער געהאלפן.

עס איז נישט שייך אויסצורעכענען יעדע פרט אויף וואס מען דארף אכטונג געבן 

וכו', אבער איך וועל דיר אנכאפן צום ביישפיל, אז מען לאזט אנגעצינדן די 

ווען מען איז נישט אין די באנגעלוי, אזוי אויך בעט איך זייער שטארק אז ערקאנדישן 

מען זאל אכטונג געבן בכלל אויף די לעקטער, מען זאל נישט לאזן ארבעטן די 

לעקטער אומזיסט, מען זאל נישט לאזן אנגעצינדן די לעקטער וואס מען דארף אויף 

וואס איז שוין איין באלב?  –ייט דורכן טאג, עס זעט אויס ווי א קלייניק –ביינאכט 

אבער דאס נעמט זיך צוזאם, און סוף זומער דארף מען באצאלן טויזנטער דאללער 

  פון די לעקטער ביל.



 ב
 

אויך וויל איך דיר בעטן זייער שטארק, אז דו זאלסט זען אז ארום דיין באנגעלוי 

וואס עס איז אן  כטיג; איך רעד שוין נישט פון גארבידזש בעגסיזאל זיין ריין און צ

עוולה אז מען לאזט דאס איבער דורכ'ן טאג אדער נאכט ביי די באנגעלוי, און חיות 

צלעך, זאלסטו אויך וקומען דאס עסן. נאר אפילו באקסעס, העלצער און קליינע שמ

  יעדן טאג צוזאמנעמען.

עס איז באוואוסט וואס דער רבי האט געזאגט: "ווען קיסר'ן און קעניגן וואלטן 

געוואוסט וואספארא דרך ארץ איך לערן פאר מיינע תלמידים, וואלטן זיי געשיקט 

זייערע קינדער צו מיר לערנען"; די שיחה זעט מען ממש ביי תלמידי היכל הקודש, 

וואס עס איז ממש אזוי ווי די רבי האט געזאגט, מ'פירט זיך אויף מיט דרך ארץ וכו' 

  וכו'.

אלסט מיר ארויסהעלפן דעם זומער, און זיכער איך בעט דיר זייער שטארק אז ז

נישט מיר שווערער מאכן דעם זומער; ווען איך שפאציר ארום דא אין קעמפ, וויל 

איך האבן נחת פון דיר, און טראכטן: "איך האב הנאה צו זען ווי שיין און איידל דו 

  לעבסט, און ווי ריין און זויבער עס איז ביי דיר ארום דיין שטוב".

רא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג זאגן פאר די בחורים: "ווען איך גיי ארויף אין מוה

דארמיטארי, זע איך שוין אלעס; א בחור וואס זיין שטוב איז זויבער און 

כטיג, ווייס איך אז דאס איז א ערליכע בחור, יצוזאמגענומען, זיין בעט איז ריין און צ

אויפגעווארפן וכו', און נישט מסודר,  און פארקערט אויך, א בחור וואס זיין שטוב איז

  ווייס איך אז דארט איז נישט דא קיין קדושה".

נטער עקיינער קען נישט ברענגען קיין שום גאסט דא אין קעמפ; אויב א גאר נא

פון דיין משפחה וויל קומען צו דיר אויף א שבת אדער אויף א נאכט דא צו נעכטיגן, 

  דעם איבערשמועסן מיט מיר.וויל איך אז דו זאלסט דאס פון פאר

דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן זוכה זיין, און מיר זאלן ווערן 

אנגעזאפט מיט אמונה דא אין קעמפ; מיר זאלן מאכן די ריכטיגע הכנה צום יום הדין. 

וואכן ארום, און ווי מער  11פארגעס נישט אז מיר פארן שוין קיין אומאן אי"ה אין 



 ג
 

צו שמועסן מיט אייבערשטן, און  -יסנוצן די צייט דא במשך דעם זומער מיר וועלן או

ווי מער מיר וועלן אריינכאפן פרקים משניות און דפים גמרא, דאס וועלן מיר 

  מיטנעמען צום הייליגן רבינ'ס ציון, און זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר.

  א געזונטן זומער.

...  

~~~~~~~~~~   

  יום ג' פרשת מטות מסעי, כ"ד תמוז, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

ווען צו וויסן פון אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר האבן זוכה גע

מיר זאלן זיך דערהאלטן אפילו עס איז אז נט אונז אויס דער רבי לער ;הייליגן רבי'ן

ען עס אדורך זאל מרע נסיונות וכו' וכו', ט שוועמען האאפילו אז זייער שווער, און 

 נה שלימה אז אלעס איז לטובה.ומשטופן און גלייבן בא

נעכטן האבן  ;אלסט היינט אנהייבן מסכת סנהדריןדו זאז איך וויל דיר זייער בעטן 

מיר זוכה געווען צו ענדיגן מסכת בבא בתרא, און היינט הייבן מיר אן א נייע מסכת, 

ן ן די גמרא יעדן טאג און לערעעפ ;כאפ דיך מיט ...,דיר מיין ליבער טייערע איך בעט 

אך זאלסטו זאגן די ד -נסט ו דו פארשטייסט נישט וואס דו לעראפיל ,א דף גמרא

נען רה וואס א מענטש איז זוכה צו לערווארט תו סגמרא, ווייל יעדע יווערטער פון ד

(שיחות דער רבי זאגט  .ום אייבערשטןם נענטער צדא בזה העולם ווערט ער מיט דע

ער טוט  ,אפילו א מענטש וואס איז אראפ געפאלן אין שלעכטע מעשים" :יט)סימן  ,הר"ן

אויב וועט ער יעדן טאג לערנען תורה וועט  ,דאך ;ער זינדיגט וכו' וכו' ,עבירותך ענעב

  ."ער וועט ארויס קריכן פון זיין בלאטעאון ער ווערן אן ערליכער איד, 



 ד
 

בריוו, אבער היינט האב איך זיך פאר דיר א איך קום נישט אן צו שרייבן יעדן טאג 

דו אז ווייל איך וויל זייער שטארק  ,געמאכט צייט דיר צו שרייבן אפאר ווערטער

  זאלסט אנהייבן פון היינט מיט א שטארקייט יעדן טאג צו לערנען א דף גמרא.

ייבערשטער אויף יעדע זאך וואס דעם אנען צו בעטן אויאויך זאלסטו זיך צוגעוו

עלט וואס האט עס איז נישט דא קיין מענטש אויף דער וו ,גלייב מיר ;באדערט דיר

און עס איז נישטא דא קיין  ,ןיעדער איינער האט ווייטאג ים,רונישט קיין צרות ויס

  .טןם אייבערשן די צרות נאר צו די תורה און צומען קען אנטלויפן פו אושום פלאץ וו

 איך בעט פאר דיר יעדן איינציגסטן טאג אז דו זאלסט ;נט און שטארקוזיי מיר געז

  .םימצליח זיין אין אלע דיינע ענינ

...  

~~~~~~~~~~   

  יום ד' פרשת מטות מסעי, כ"ה תמוז, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד

וויסן זאלסטו אז דער אייבערשטער  ;איך האף אז דו שטארקסט זיך אין אמונה

און  .חשבון רנקטליכעויעדע זאך איז מיט א פאון  ,פירט דער וועלט בצדק ובמשפט

און אסאך  ,דארפן מיר תשובה טון -און מיר האבן קשיות  ,אז מיר פארשטיין נישט

דער רבי זאגט  .אז מען זאל נישט האבן קיין קשיות אויף אים ןבעטן דעם אייבערשט

וִֹלי 'ק 'ַמע ה'ְׁש " (תהלים כז, ז):אשי תיבות איז ר "קשיאאז " )סימן מט ',חלק בוטי מוהר"ן, ליק(

 ה,איז דא אויף דעם נאר איין עצ ,אויב מען האט קשיות אויף די אמונה", אז ְקָרא'ֶא 

איך וויל האבן אמונה  ,"הייליגע באשעפער :און אים בעטן ןשרייען צום אייבערשטצו 

 ."און אלעס איז נאר לטובה ,איך וויל גלייבן אז אלעס פירסטו ,אין דיר

טיש יארן לאנג דעם פסוק  ף זייןגעשריבן אויף מוהרא"ש ז"ל פלעגט האבן אוי

ט 'חזר'אט מוהרא"ש געדאס ה"; ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ,ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול" (דברים לב, ד):
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אפילו עס גייט און  ,זאלן זיך נישט פארלירןמיר אז 'אמונה',  -מיט אונז אלע יארן 

  דאך זאלן מיר ווייטער האפן צום אייבערשטן. ,אריבער שווערע מצבים

די סדרה יעדע וואך נען אביסל חומש יעדן טאג, אזוי וועסטו ענדיגן זע צו לער

מטות  -גייט צוויי לאנגע סדרות וואס עס שנים מקרא ואחד תרגום, בפרט די וואך 

אויב מען פאלגט א צדיק איז מען זוכה  ;איז מסיים די וואך 'סדר במדבר' ןמע .מסעי

און מען ט אויף זיך אז מען קוק ,זאך רצו גרויסע זאכן, דאס אליין איז דער גרעסטע

איך ליג, איך קוק וואס איך  אווואס איך ליג וו ,מענטש ראיך פשוט'ע' :זעט א מופת

א צדיק און מאכט מיר לערנען יעדן טאג  ו, קומטאון איך טו וואס איך ט ,קוק ה"י

זאך וואס מען  רדאס איז דער גרעסטע ',א דף גמרא ,א פרק משניות ,ביסל חומשא

  !מופתדאס איז א  -נאר באווייזן קען 

נדערט דאללער ונף היפלעג ברענגען פאר מוהרא"ש ז"ל פ איך געדענק ווען איך

און צו זוכה זיין צו די  ,דפסהצו האבן א חלק אין ה ,פאר יעדע חלק 'אשר בנחל'

אשר בנחל דעם ספר ווער עס וועט העלפן דרוקן אז הבטחה וואס מוהרא"ש זאגט צו 

פן ואנגער ךהאב איך מיביים איבערגעבן דאס געלט איינמאל  ;וועט האבן א ישועה,

איך וויל א ישועה, מוהרא"ש קוקט און צו מוהרא"ש אז איך ברענג יעדע וואך געלט 

איז נישט דאס "און דאס אז דו קומסט דא, איז נישט קיין נס?  :און זאגט מיר ,מיר אן

פאר ווען איך בין ארויס פון צימער האב איך אנגעהויבן צו טאנצן  קיין ישועה?"

געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע נס וואס ער האט איך האב און שמחה, 

ווערן צו א רבי  בכה געווען צו מקוראיך האב זו, אז און ער מאכט מיט מיר ,געמאכט

  וואס ברענגט מיר צום אייבערשטן.

צוזאמען אויף ראש  מיר וועלן קענען זיין אויך בוי יעצט א בנין אין אומאן ווא

 ,אבער יעצט איז אן אויסנאם ,יך בעט איך נישט קיין געלט פון דירלגעווענ ;השנה

מיר בויען א גרויסע שול מיט  .בנין רער דעלן דאלאנקט א מיליוווייל עס קאסט מיר פ

אויסדריקליך נאר פאר מיינע תלמידים, און דו וועסט  -צימערן צו שלאפן  און ,א מקוה

  .אויך הנאה האבן אז מיר וועלן האבן א פינת יקרת
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יקא מיר און די ,דו זאלסט ביישטייערן צום בניןאז דערפאר בעט איך דיר 

  .און איך וועל מתפלל זייין פאר דיר און פאר דיין משפחה ,געלט אסאיבערגעבן ד

  .םיאין אלע דיינע ענינהאבן הצלחה  זאלסט און ,נט און שטארקוזיי געז 

...  

~~~~~~~~~~   

  יום ה' פרשת מטות מסעי, כ"ו תמוז, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 ;ס ראש השנה'נצום רבי געקויפט א טיקעט צו פארןאיך האף אז דו האסט שוין 

וועלט שטייט אויף מיין ראש  גאנצע יד" :)חיי מוהר"ן, סימן תה(דער רבי האט געזאגט 

נעם ונאר א מתנה פ ,נישט בירושה פון מיינע זיידעס ,איך האב דאס באקומען ;השנה

 ונעםיאר פ לעצטער אספאר ד ".אז איך ווייס וואס ראש השנה איז - ןאייבערשט

ווען דער רבי האט געוואלט ארויס ברענגען דאס גרויסקייט פון קומען  ,ס לעבן'נרבי

קיין  ,"וואס זאל איך אייך זאגן :פןוהאט דער רבי זיך אנגער ,ראש השנהאויף צו אים 

איז נאך  ,, איי אנדערע צדיקים זאגן נישט אזויעסערס פון דעם איז נישט פארהאנעןגר

 ."(חיי מוהר"ן, סימן רכ) יר ראש השנהא קשיא אויף מיר, אלע דארפן זיין ביי מ

וואס קומט  עס איז נישט דא קיינעראון פאר יעדן איינעם קומט עס אן שווער, 

ער האט נישט קיין געלט, איינער האט אז איינער האט מניעות  ;קיין אומאן אן מניעות

 ,ו' וכו'מען רודפ'ט אים וכ -מניעות פון זיין ווייב, איינער האט מניעות פון די משפחה 

מניעות המח, ווען דער  -און נאכדעם איז דא דער גרעסטער מניעה פון אלע מניעות 

ער זאל  יער זאל יא פארן צ יהאבן ספיקות און בלבולים צצו אן  טהייב נסמענטש אליי

איז וואויל פאר דעם מענטש  ;יעדער איינער האט זיך זיינע שוועריקייטן .נישט פארן

און ער פאלגט דעם הייליגן רבי'ן וואס ער האט  ,נע מניעותוואס צעברעכט אלע זיי

  אונז באפוילן אז מיר זאלן קומען צו אים אויף ראש השנה.



 ז
 

ווען דער רבי וואלט ווען " :מוהרא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג זאגן ביי די שיעורים

וואלט איך געווען דער  ,נישט געהייסן קומען צו אים קיין אומאן אויף ראש השנה

 דיז מיר זייער שווער, אבער וויבאלער וואס וואלט נישט געגאנגען, ווייל עס אערשט

און פארן מיט מסירת  ,דארף מען אלעס לייגן אין דער זייט ,דער רבי האט אזוי געהייסן

לבולים און מאך זיך צו שטארקן אויף אלע דיינע ב זע ,דערפאר בעט איך דיר ";נפש

וארט נישט אויף דער ואון ווען די פרייזן זענען נאך נידעריג,  ,דיר א טיקעט שוין יעצט

  .נישט ידו זאלסט יא פארן צ יפרעג נישט קיינעם קיין שאלות צ .לעצטער מינוט

ווי מען גייט דיר  ,ווען דו וואלסט ווען געהאט א משפט :מאך זיך א חשבון

ס אויף דער געטון אלעוואלסטו  ,משפט'ן דיין לעבן און דיין ווייב'ס לעבן וכו' וכו'

צו אויף  ,וואלסט נישט געקוקט אויף געלטדו  ,לויער ערוועלט צו נעמען א גוט

ווען עס  ,ן זכאי בדין, יעצט פרעג איך דירכדי דו זאלסט ארויס גיי ,משפחה וכו' וכו'

וואס דער אייבערשטער זיצט על  ,דעם יום הדין ראש השנה -קומט דער גרויסער טאג 

 ִּכְבֵני ְלָפָניו ַיֲעְברּון עֹוָלם ָּבֵאי ְוָכל ,און משפט יעדן איינציגסטן מענטש ,סא רם ונשאכ

 ןווארט אים אפ דעם קומענדיגעס קיינער ווייסט נישט וואס און  ,)ראש השנה יח.( ָמרֹון

און אזוי ווייטער יעדע פרט  ,(פיוט ונתנה תוקף) ַּבַּמִים ּוִמי ָּבֵאׁש ִמי ,ָימּות ּוִמי ִיְחֶיה ִמי ,יאר

מען זאל קומען צו אז א צדיק וואס האט געזאגט  ,פון זיין לעבן, און דא איז דא א רבי

 ;און אונז געבן א גוט יאר ,און ער וועט אונז אריבער פירן פארן אייבערשטן ,אים

אין דער אלעס געטון  וואלט דאך שטא מענ ?אס איז בכלל דא א מניעה אויף דעםוו

  !לעבן עער זאל האבן א גוטאז וועלט 

 גאנצן דעם געפלאגטאנ זיך גגענו ;ן'רבי דעם פאלג ,... דערודערפאר טייערע בר

וכה זיין צו זיין ראש ז זאלסט דואז  אייבערשטן דעם בעט און ,טיקעט א מאך, יאר

  השנה ביים רבי'ן.

קענסטו פארגעסן וואס עס איז געווען דעם לעצטן יאר ווען מוהרא"ש אזוי ווי 

ן האט ידי רעבעצ ;ת נפשומסירא מורא'דיגע ז"ל איז געקומען צום רבי'ן מיט 

מוהרא"ש  און דאך איז, 'ראציע ערב ראש השנה וכועין אן אפגעדארפט אריבער גי
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וועל איך דיר  ת נפש, און נאך מערומסירמאס  ןסטגרע ןגעקומען צו פארן מיט

 יפרעגט צמיך געאון אנגערופן, יר מוהרא"ש ז"ל האט ממער תשע"ד וזאז  ,דערציילן

וואס וויל " :איך האב שוין א פלאץ פאר די בחורים פון ישיבה, פרעג איך מוהרא"ש

לייג " :האט מיר מוהרא"ש געבעטן א טובה ?"מיט וואס קען איך העלפן ,מוהרא"ש

פאר מיר און פאר מיין זון נחמן, ווייל מען סטראשעט מיר אז  -מיר אוועק צוויי בעטן 

 ,מעטער, דערפאר בעט איך דיר א טובהאדעם מעג -איך גיי נישט האבן מיין פלאץ 

איך דארף  ,ראש השנה ביים רבי'ן ןלייג מיר אוועק צוויי בעטן אז איך זאל קענען זיי

 ",מיר וועלן דאווענען מיט א קליין מנין וכו' וכו' ,נאר דיינע בחורים ,נישט גארנישט

 ,מעטעראין גרייט ארויס צו נעמען דעם מעגאיך געזאגט פאר מוהרא"ש אז איך בהאב 

אבי מוהרא"ש זאל קענען האבן דאס גרויסע מנין, האט מיר  ,זאל זיין וואס זאל זיין

  ."ן דעם רבי'ןאיך וויל נאר פאלג ,איך דארף נישט גארנישט" :מוהרא"ש געזאגט

ן געשפרעך וואס מוהרא"ש האט אן דעם טעלעפולץ אין שאק פאיך בין נאך א

אז  ,חיזוק רפון איין זייט איז דאס מיר געווען א גרויסע ;דעמאלט גערעדט צו מיר

פון אלע תלמידים האט און פן אז ער וויל ביי מיר א בעט, ומוהרא"ש האט מיר גער

אנדערע זייט האב איך ארויס  ייר, אבער פון דרט באקוועם ביי ממוהרא"ש געשפי

דארף מען קומען צום  ,אז עס זאל זיין וואס זאל נאר זיין ,גענומען א לימוד פאר מיר

  אפילו דו פארלירסט אלעס וכו'. ,רבי'ן

מען זאל אז עס איז זייער וויכטיג  ,אויך וויל איך דיר בעטן מיין טייערע תלמיד

 ,גאנצע וועלט ימענטשן פון דאן וואס דארט קומען  ,אןבפרט אין אומזיין צוזאמען, 

ן אפ פון און שפעט לאכןוואס זייער אסאך מענטשן אין ברסלב זענען דא און ליידער 

מיר זענען נישט קיין ברסלב'ער, נאר זיי זענען די עכטע  וליכא ,תלמידי היכל הקודש

זע אז אלע דיינע " :מוהרא"ש פלעגט מיר בעטן יעדע יאר ברסלב'ער חסידים.

געלויבט  ";עסן צוזאמען און שלאפן צוזאמען -תלמידים זאלן זיך האלטן צוזאמען 

צו עסן  אועצטע פאר יאר אן אייגענע פלאץ וודעם אייבערשטן אז מיר האבן שוין די ל

דער אייבערשטער  .און דאווענען צוזאמען און לערנען צוזאמען ,עודות צוזאמעןדי ס

ר נא ,עטרייע תלמידים וואס זיי העלפן מיר שלא על מנת לקבל פרסהאט מיר געגעבן ג
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און  ,זיי דארפן נישט גארנישט, זיי מאכן נישט קיין געלט ;ְּבִחָנם ֵהם ַאף ,ְּבִחָנם ֲאִני ַמה

זיי געבן און רייסן זיי זיך אז אלעס זאל קלאפן, עאויב עפעס צ -זיכער נישט קיין כבוד 

ה"ה  ;א פינת יקרת ,נאר אז מיר זאלן האבן א פלאץ ,יותחניות און גשמואוועק זייער ר

  .וואס זיי העלפן מיר אזוי געטריי יחזקאל סאמעט ני"ו און העניך אינדיג ני"ו

ענען מיר שוין מאכן די אזוי ק ;ךיאון צו באצאלן צייטל ,זע צו נעמען א בעט

דו זאלסט אז  ,נגען אויף ראש השנה. ועל כולם וויל איך דיר בעטןוגרייטוריכטיגע צ

 .הישיבה אנטייל נעמען אין דעם נייעם בנין וואס איך בוי אין אומאן פאר אונז תלמידי

איך האב אסאך מאל  ,גלייב מיר ,איך האב נישט ליב צו בעטן קיין געלט פון מענטשן

נמאל נישט בעטן פון א מענטש אבער איך וועל קיי ,נישט פשוט צו קויפן אויף שבת

אז ווען מען דארף געלט גייט מען נאר  ,נטל האט מיר אויסגעלערמוהרא"ש ז" .געלט

שבה וואס האט נישט קיין איין ברענג מיר נאך א ראש י ,צום אייבערשטן, אדרבה

מיין גאנצע געלט האב איך  .פאר זיינע קינדער יצ ,ער אוועק געלייגט פאר זיךלדאל

 ד...אז דו טייערע תלמי ,און פאר די ישיבה ,אוועק געגעבן נאר פאר מוהרא"ש ז"ל

  צו קענען לעבן מיטן אייבערשטן. אוזאלסט האבן א פלאץ וו

איך האב מיר געמאכט א חשבון וויפיל געלט איך האב געגעבן פאר מוהרא"ש 

און דאס ל, "במשך די צען יאר וואס איך האב זוכה געווען צו זיין ביי מוהרא"ש ז

איך בין מגזם, נאר רעכן עס  אן ווי קוק נישט ,ן דאללעראא פערטל מיליקומט אויס 

אב די גראסערי יעדע וואך במשך דריי יאר, איך ה צאלטאיך האב גע ;אויס נסאליי

'ס טיקעט קיין אומאן פאר דריי יאר, סיי פאר מוהרא"ש און סיי געצאלט מוהרא"ש

איבער יך געברענגט יאר פאר פסח האב א סיעדע ;מיט זיין זון ...און  זיין זון ...,פאר 

נדערט וגעגעבן פינף ההאב איך און יעדע ליל שישי  ,נט דאללערצוואנציג טויז

ן איך האב חרטה פארוואס איך האב נישט געגעב ,און גלייב מיר ,דאללער וכו' וכו'

עקענט אפשר וואלט איך ג'איך טראכט צו מיר  .טה וואס איך האב געהאטויעדע פר

 אסאון אים גרינגער מאכן ד ,ינע חובותזי א חלק פוןאראפ נעמען פון מוהרא"ש 

  .'לעבן
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נאך אסאך צו שרייבן  איךוואס באמת האב  ,איך האב דיר נאר אביסל געשריבן

עס קאסט מיר א  נין;העלפן ענדיגן דעם בדו זאלסט מיר אז אבער איך וויל  ,וכו'

מיר  געלט וואלטן אסווען מיר האבן ווען דאון  ,לער צו ענדיגן דעם בניןלן דאאמילי

אי"ה אין אומאן וועל איך ווייזן דעם בנין פאר אלע  .דאס יארדארט נאך געקענט זיין 

  בויען.דאס וואס העלפן מיר 

מיר געבן לכל הפחות  זיי זאלןאז פון אלע בחורים מיינע תלמידים בעט איך 

  ל.וורויף שרייבן דעם נאמען אויף א טאמען וועט אאון נט דאללער, טויז

  .נטוזיי געז ,צו די בחורים איך דארף לויפן

...  

~~~~~~~~~~   

  ערב שבת קודש פרשת מטות מסעי, כ"ז תמוז, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

כל הכועס " :)שבת קה:(חז"ל זאגן  ;געב זיך אכטונג פון כעס ,איך בעט דיר זייער

; דינט עבודה זרה איז אזוי ווי ערווער עס רעגט זיך אויף  ",כאילו עובד עבודה זרה

ווייזט ער אז ער גלייבט נישט אינעם  ,ווייל מיט דעם וואס ער ווערט בכעס

אז קיין  טער גלייב -אייבערשטן, ווייל ווען א מענטש האט אמונה אינעם אייבערשטן 

ער אזוי ט נישט פון זיך אליין, איז אפילו ווען עס גייט אים נישט ווי השום זאך געשע

בירט אויס דעם ועס דער אייבערשטער אליין וואס פראז דאס איז אלווייסט ער  ,וויל

 מענטש.

ווען א מענטש ווערט אין כעס אז  )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סחדער רבי זאגט (

מאל ווען עס דארף קומען א גרויסע עשירות צום  ספארלירט ער זיין געלט, און יעדע

און  ,אז דער מענטש זאל זיך אויפרעגןסיון ברענגט א נקומט דער ס"מ און  ,מענטש

ירות וואס ער וואלט ווען ווען דער מענטש רעגט זיך אויף פארלירט ער דאס עש
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 -אויס ראפילו דער מענטש ווייסט דאס פון פאאז  (שם)דער רבי זאגט  ; אוןבאקומען

איז עס אזא אלעם מיט דעם  ,כעס וועט ער פארלירן זיין געלט דורכ'ן ווערן איןאז 

  און ער רעגט זיך אויף. יון אז דער מענטש ווערט פארלוירןסרויסע נג

בפרט פרייטאג ערב שבת קודש דארף מען מער אכטונג געבן זיך נישט 

א שרייבט אז ערב שבת קומט דער שטן "דדער הייליגער חי ;ורעגן אין שטובאויפצ

וישן מאן און ת צועס זאל אויסברעכן א מחלוקאז ווארט נאר ער און  ,אין יעדן שטוב

בעיקר שבת  ,מאן און ווייב פארטראגן זיך ווען דיווייב, ווייל ער האט זייער מורא 

 ,קודש, ווייל ווען די מאן און ווייב פארטראגן זיך און לעבן צוזאמען באהבה ושלום

ארויס געטריבן פון און ער ווערט  ,לט האט ער נישט קיין שום שליטה אויף זייאדעמ

ן דעם אייבערשטן אז מען זאל דערפאר דארף מען זייער אסאך בעט .אזא סארט שטוב

מען זאל זיך נישט בייזערן אויף יעדע און  ,ןעס זאל גארנישט אנגיי ,זיך נישט קריגן

  קלייניקייט וואס פאסירט.

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן  ;ואך שבת איז מען מסיים סדר במדברדי ו

 ןאז מיר זאלן יעד ,ט דאס אזוי אריין געבאקן אין אונזזוכה געווען אז מוהרא"ש הא

 ,מאנטאג ביז שלישי ,נטאג ביז שניון א חומש און מעביר סדרה זיין, זטאג נעמע

שלחן ערוך, אורח (אזוי איז מען זוכה צו מקיים זיין די הלכה וואס  ,דינסטאג ביז רביעי

מקרא ואחד תרגום עם הציבור,  ה שניםרחייב אדם להעביר הסד" :)חיים, סימן רפה, סעיף ג

ווער עס איז מעביר ותיו", ושנ ון לו ימיישכל המשלים פרשיותו עם הציבור מאריכ

  סדרה וועט האבן אריכת ימים ושנים. 

מען זאל עס טון פרייטאג ערב שבת, אבער א מענטש טאר אז דער אריז"ל שרייבט 

 :און זיך מאכן א חשבון ,דארף אייביג קוקן אויף זיך און מען ,זיך נישט לאזן נארן

וואס טו איך? איך האב געפענט א חומש די וואך? איך האב מעביר סדרה געווען 

אז מען זאל אנהייבן פון  ,אז מען פאלגט וואס מוהרא"ש זאגטאון פאריגע וואך? 

ז מען ענדיגט דעמאלט איז מען זוכה א ,ביסל לערנעןאון יעדן טאג זאל מען א ,נטאגוז

  פרשה יעדן טאג.די און מען איז זוכה צו לעבן מיט  ,יעדע וואך די סדרה
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נגעלייט תלמידי הישיבה איצו זען ביי אונז אין בית המדרש  ךנדער מיאואיך וו

 ;אן זיי הייבן אן מעביד סדרה זייןשבת ביים דאווענען נעמען זיי דעם חומש וואס 

ווען מען  , אזמוהרא"ש האט אונז געזאגטן וואס עקודם כל דארף מען געדענק

ן, מען מישט נישט אויס די דאווענט דאווענט מען, און ווען מען לערענט לערענט מע

נאר ער  ,א קינד וואס זעט ווי זיין טאטע דאווענט נישטאון וויסן זאלסטו אז  .יוצרות

ויך נישט ינד וועט אק אסאיז ברור אז ד ,דאווענען צןסט אדער ער לערנט אגאנועשמ

פארוואס זאלסטו נישט  ?ךאוואס טוסטו א גאנצע וו ,צווייטענס ;דאווענען ה"י

אז מען איז זיך מבטל צו א צדיק איז מען  ?ען יעדן טאג אביסל חומש מיט רש"ילערנ

  זוכה צו אלע מדריגות.

  .שבת ןיליכיזאלסט האבן א פר

...  

אויפבויען דעם בנין אין העלפט מיר " :איך בעט נאכאמאל אלע מיינע תלמידים

  ."אומאן

~~~~~~~~~~   

  אב, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ב' פרשת דברים, ראש חודש מנחם - בעזהשי"ת

  מרת ... תחי'לכבוד 

 .בריוו אייערהאב ערהאלטן  איך

איך נישט אן צו זען די בריוו  םדערפאר קו ,איך האב נישט קיין אפיס אין קעמפ

און דארט  ,צייט צו צייט גיי איך אין ישיבה אפיספון אבער וואס מענטשן שיקן מיר, 

 פערןטאון איך בין זיך משתדל צו ענ ,זע איך די בריוו וואס מענטשן שרייבן מיר

  .דערויף

פון ארץ  ;ס ציון'נכאפן קיין אומאן צום הייליגן רביאודאי זאלסטו זיך אריבער 

סן דיין אלסט זיך אויסגיכאפן מזמן לזמן, און דו זצו  רך אריבעיישראל איז גרינגער ז
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 אייערדארף זיין מיט די הסכמה פון  פארשטייט זיך אז דאס .הארץ ביים הייליגן רבי'ן

  .מאן וכו'

נגל זינגט אזוי שיין, דער אייבערשטער זאל אייך איאיך האב געהערט ווי אייער 

ס 'נס איר פארשפרייט דעם הייליגן רביגעבן אסאך נחת פון אייערע קינדער בזכות ווא

  .וועלטגאנצע עצות פאר די 

...  

~~~~~~~~~~   

  אב, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ב' פרשת דברים, ראש חודש מנחם - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 .דיין בריווערהאלטן איך האב 

 ,שיותאיז דא ק ןאויפן אייבערשטאז  )סימן נב ',חלק בליקוטי מוהר"ן, (דער רבי זאגט 

וואלט געווען  ,ווייל אויב וואלטן מיר אלעס פארשטאנען ;און דאס איז זיין גרויסקייט

אבער  ;ען מען נישט פארשטיין דרכי המקוםדערפאר ק ,ווי אונזער שכלח"ו זיין שכל 

 ,אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט ,מיר דארפן גלייבן באמונה שלימה

ַהּצּור " :)דברים לב, ד(דעם פסוק ן 'מען דארף שטענדיג חזראון און אלעס איז בהשגחה, 

אלעס וואס  ",ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ,ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ,ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ,ָּתִמים ָּפֳעלֹו

  חשבון. רכעינקטלואיז מיט א פ ,דער אייבערשטער טוט

דו שרייבסט מיר  ;נסט משניותלער דואון  ,איך האב הנאה אז דו שטארקסט זיך

איז דיר און וואויל  ,ע מאל ששה סדרי משנהטגייסט שוין מסיים זיין דאס פערו אז ד

אויב א מענטש וועט אז  )שיחות הר"ן, סימן יט(דער רבי האט געזאגט  .וואויל איז דיין חלק

וועט ער אלעס  ,אפילו ער זאל זיין זייער א זינדיגער מענטש ,ן טאג לערנען משניותיעד

ח צוריק צו ברענגען יעדן איינעם צום אין זיך א כוייל תורה האט פארעכטן, ו

  אייבערשטן.
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וועסטו אלעס  ,ר אין משניותגיי אן ווייטער מיט דיין שיעואון  ךשטארק די

  פארעכטן.

  .כל טוב

...  

~~~~~~~~~~   

  אב, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ב' פרשת דברים, ראש חודש מנחם - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 .בריוו ערהאלטן דייןהאב  איך

קודם כל דארפסטו זיך זייער שטארקן אז דו ביסט זוכה צו פארשפרייטן דעם 

יומא (חז"ל זאגן  ;פאר טויזענטער מענטשן ,זיינע עצות און זיינע תורות ,הייליגן רבי'ן

 ְוַּתְלִמיָדיו ַּבֵּגיִהּנֹם הּוא ְיֵהא ֶׁשא ְּכֵדי, ָידֹו ַעל ָּבא ֵחְטא ֵאין ָהַרִּבים ֶאת ַהְמַזֶּכה ָּכל" .):פז

העלפט מען דעם  ,", ווען א מענטש ברענגט צוריק מענטשן צום אייבערשטןֵעֶדן ְּבַגן

ווייל עס קען נישט זיין אז דער  ,צדיק רמענטש אז ער אליין זאל ווערן א גרויסע

אז  ר ...,דערפאר טייערע ;ום און זיינע תלמידים אין גן עדןמענטש זאל זיין אין גיהנ

ר האט דיר געהאלפן אז עס איז דיר אריין געפאלן אין דיין חלק אזא דער אייבערשטע

דער הייליגער רבי האט מזכה זיין מענטשן מיט די ליכטיגע עצות וואס  -זכות הרבים 

בדרכי   - געגעבןאיבעראויפן וועג ווי אזוי מוהרא"ש ז"ל האט עס אונז  ,נטאונז געלער

מיט אלע דיינע  ןאון זיך שטארק ,דארפסטו זיך זייער מחזק זיין מיט דעם ,נועם וכו'

  און צו זיין בשמחה. ,כוחות צו זיין פרייליך

אז  ,קאפ ןאון עס דרוקט דיר אויפ ,דאס וואס דו שרייבסט מיר אז דו האסט חובות

ליבער  ,מה אומר לך אהובי אחי ;ח וכו'י עס טרעט דיר צו צום מדו שפירסט ממש וו

נאר איין פלאץ  ,צו גיין אונישט דא וועס איז צו לויפן,  אונישט דא וועס איז  :בדודער

  !צום אייבערשטן -



 טו
 

בירט מען ויעדן איינעם פראון האט זיינע שוועריקייטן אין לעבן, ער מענטש יעד

בירט והאט אים אויספר אפילו א מענטש וואס מען. ף אן אנדערע סארט וועגיאויס או

בירט אים אויס ואון מען פר ,קומט א פרישע נסיוןא נסיון, ייגעשטאנען און ער איז ב

 ;אריין דער הייליגער רבי אין בילדדא קומט  פון פריש אויב ער וועט זיך דערהאלטן.

מיר זאלן ווייטער גלייבן נאר פאלן, עמיר זאלן נישט צאז דער רבי איז אונז מחזק ווייל 

ָזן ּוְמַפְרֵנס  עס איז מלא כל הארץ כבודו, און אז ער איז דער אינעם אייבערשטן אז

  .ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ,ּוֵמִטיב ַלּכֹל ,ַלּכֹל

נישט דא וואס עס איז  "...עדיין לא זכיתי להכיר אתכם בפועל: "דו שרייבסט מיר

און לעבן מיט  ,די שכל פון רבי'ן דער עיקר איז נעמען די עצות און ;צו קענען בפועל

  וועלט. גאנצע יעם, און דאס אריין ברענגן אין דד

יון ראש השנה מיט גאנץ ס צ'נהאף דיר צו זען אין אומאן ביים הייליגן רבי איך

כה געווען אז דו האסט זו ,דאס יאר קומסטו צום רבי'ן מיט פילע הענט ;כלל ישראל

יזוק ושמחה פאר ח ,ס דעת און עצות'נם רבידע ,ס שכל'נצו פארשפרייטן דעם רבי

  .טויזענטער מענטשן

ימל איז ווען א מענטש דו ווייסט ווי חשוב אין ה !דערו, ליבער בררטייערע ...

עה וואס א איד ודו ווייסט וואס א קליינע תנ נעם אייבערשטן?וטראכט איין סקונדע פ

א נאך אין הימל? ווער רעדט נאך אז מען איז מזכה  מאכטרעש דאס  ערעוואס ,געבט

  .וכו' איד זאל גיין אין שול לייגן טלית ותפילין

 ,ווייל דיין זכות איז זייער גרויס ,און דערהאלט זיך דיךדראפע  ...,איך בעט דיר 

  .און דו וועסט זען גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער וועט מאכן מיט דיר

  ארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע  דיינע ענינים.זיי געזונט און שט

...  

~~~~~~~~~~   



 טז
 

  יום ג' פרשת דברים, ב' מנחם אב, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

וואס איז אונז , 'ןהייליגן רבי נעםך זייער פרייען אז מיר ווייסן פומיר דארפן זי

אז מיר זאלן  - ן מיט אונזענער לערנט מיט אונז וואס משיח וועט לער ;ומחזקמחי' 

אלעס נאר און קיינער קען מיר גארנישט טון,  ,וויסן אז אלעס איז דער אייבערשטער

  איז נאר פון אים.

ן אמום שטח אין אעאז מיר האבן געקויפט א אייגענ ןגעלויבט דעם אייבערשט

ן האט שוין געגאסן דעם ין געגראבן און מעמען האט שו ;פאר אלע תלמידי הישיבה

איך שיק דיר בילדער  .אן גיסן די ווענטמען ון מארגן הייבט א ,ענטאמדונצווייטן פ

  .ן ווי אזוי מיר ריקן זיך פאראויסדו זאלסט זעאז 

 נסבעסער געזאגט זיך אליי -ווען אלע תלמידי הישיבה וואלטן מיר געהאלפן 

  געקענט זיין דאס יאר ראש השנה אינעם נייעם בנין.וואלטן מיר שוין  -געהאלפן 

זיי זאלן געבן לכל הפחות אז איך האב געשריבן פאר אלע תלמידים די בחורים 

  .נגעלייט דארף איך מער ווי טויזענט דאללעראיאבער פון די  ,טויזענט דאללער

  זיי געזונט און שטארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

...  

~~~~~~~~~~   

  יום ד' פרשת דברים, ג' מנחם אב, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיין פרייליך, ווייל ווען א מענטש איז בשמחה איז 

ֵמַח  ֶׁשהּוא ִמי" (ספר המידות)אזוי זאגט דער רבי  ,ער מצליח   ."ַמְצִליַח  הּוא שָֹ
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אליינס ווען א מענטש איז בשמחה היט אים דער אייבערשטער אז רבי זאגט דער 

ווען א און מרה שחורה, און אלע פראבלעמען קומען פון עצבות  ;אפ פון עבירות

ווען א  ,און פארקערט אויך ,נעם ס"מוריג איז ער אין די הענט פעמענשט איז טרוי

(שבת  חז"ל זאגןאזוי ווי נעם אייבערשטן, ויז פרייליך איז ער אין די הענט פמענטש א

ְמָחה ִמּתֹו ֶאָּלא ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה ֵאין".): פסחים קיז:; ל   ".ִמְצָוה ֶׁשל שִֹ

 ידי קדושה צער איז אין  יווי אזוי קען זיך א מענטש מעסטן צ ,מוהרא"ש זאגט

 ,קדושה ביי דיויב איז ער פרייליך איז ער אנאר  ?די קליפות וןער איז אין די הענט פ

 ."ִּבְמקֹומֹו ְוֶחְדָוה עֹוז"שטייט  ןווייל ביים אייבערשט

און  ,און זיי פרייליך אז דו ביסט א איד און נישט קיין גוי ,דערפאר שטארק דיר

  .ליב מיט אלע דיינע פראבלעמען ךדער אייבערשטער האט דיזאלסט וויסן אז 

  .טאג ןסט האבן א פרייליכזאל

...  

~~~~~~~~~~   

  אב, שנת תשע"ז לפ"ק-יום ה' פרשת דברים, ד' מנחם - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

געשטאנען  איזאון ער ווען דער רבי איז אוועק געפארן פון ברסלב קיין אומאן 

האט דער רבי געזאגט פאר אלע אנשי  ,מזוזהף די נט אויאביי די מזוזה מיט די ה

קענען  ךוועט איר מי ,עןאויב איר וועט זיך האלטן צוזאמ" בזה הלשון: שלומינו

מען זאל זיין אז זעט מען אז דער רבי האט זייער געוואלט  ;"צו אייך ממשיך זיין

  זיך האלטן צוזאמען.און באחדות 

ווייל געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען דא  ,י וואס שרייב איך דיר דאסלגב

 מיט ןעאנגעפאנג האבן מיר ;גוטן צום זומער ןניינט עםמחנה ברסלב" ד"אין קעמפ 

 רצענדליגע קעמפ אין דא זענען מיר - לרוב קיךאל 'ה שמך ועתה ,משפחות מנין א



 יח
 

ען ימיר קענען אויפצ אומיר זאלן האבן א מקום וואז  ,אר פאר איין צילנ ,משפחות

 הייליגן רבי'ן. ןא"ש ז"ל האט אונז איבערגעגעבן פואונזערע קינדער אזוי ווי מוהר

ן די מענער און ווען איך הער אז עס איז דא אחדות צוויש ,נחת איזמיין גרעסטע 

איך בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן די תפילה וואס רבי אליעזר  ;צווישן די פרויען

 ִדְּמַסֵיים ָּבַתר ֶאְלָעָזר' "ר :(ברכות טז)חז"ל זאגן ווי אזוי  ,פלעגט בעטן נאך שמונה עשרה

 ְוָׁשלֹום ְוַאְחָוה ַאֲהָבה ְּבּפּוֵרינּו ֶׁשַּתְׁשֵּכן, ֱאֵהינּו' ה ִמְלָפֶני ָרצֹון ְיִהי: ָהִכי ָאַמר, ְצּלֹוֵתיּה

צווישן עס זאל זיין ליבשאפט אז ער האט געבעטן  ",ְּבַתְלִמיִדים ְּגבּוֵלנּו ְוַתְרֶּבה, ְוֵרעּות

ון שלום קען מען זייער אסאך אויפטון. ווייל אז עס איז דא ליבשאפט א זיינע תלמידים,

, אבער א איין שטעקן קען מען צעברעכן" ):חז תקמרמ ,עמוסשמעוני, ילקוט (חז"ל זאגן 

  ."נעס קען מען נישט צעברעכןיל קיגאנצע בינט

עס איז געווען א אז  ,סט די מעשה וואס דער רבי האט דערציילטעס איז באוואו

ן תבואה ביז א אז מען זאל אפשניידקעניג וואס ער האט פארלאנגט פון זיין מדינה 

קעניג און דער קעניג איז  למעשה האבן זיי נישט געפאלגט דעם ,געוויסע צייט

געזאגט פאר די ער האט נעם קעניג און ייער ברוגז, איז געקומען א חבר פוז געווארן

אז איר זאלט נישט ווערן  ,איך האב אן עצה פאר ענקאזוי: "מענטשן פון דער מדינה 

אויב  ,ער ליב א געוויסע סארט פייגלזיי ר קעניג האטדע יג,נעם קענבאשטראפט פו

וועט דער קעניג אייך מוחל  ,ן פארן קעניגעאיר וועט כאפן די פייגל אין דאס ברענג

  ."זיין

פן דעם פייגל און מען מען האט געטרא ,האבן אלע זיך גענומען צו דער ארבעט

האבן זיי זיך  ,צו כאפן דעם פייגל ארויף קריכן איינער אויפן אנדערן טהאט געוואל

, ן'איך וויל נישט זיין פון אונטט ה'עיעדער איינער האט געטענ ,אנגעפאנגען צו קריגן

איך בין מער פון ', יעדער האט געזאגט 'יעדער איינער טרעטןוואס אויף מיר וועט 

דער וואס וועט כאפן דעם  -איך וויל טרעטן אויף דיר, איך וויל זיין פון אויבן  ,דיר

ביז דער פייגל איז אוועק  ,זיי זיך געקריגט איינער מיטן צווייטן וי האבןזא ',פייגל

  .באשטראפטאלע האט זיי  , און דער קעניגגעפלויגן
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; ר תשובהורהיילט די מעשה האבן אלע געהאט א הווען מוהרא"ש האט דערצ

דער קעניג איז דער הייליגער  מוהרא"ש האט אויסגעפירט דעם נמשל אזוי:

האט אונז  וואס דער אייבערשטעראידן די בני המדינה דאס זענען מיר  ן, אובאשעפער

ן למעשה זענען , אפגעהיטן פון עבירות; אוערליך און הייליגגעבעטן מיר זאלן זיין 

 :יעצט קומט דער רבי און זאגט ,יעדער איינער אין זיין בלאטע -מיר אראפ געפאלן 

דער קעניג האט  ,שטראפט ווערןאיר זאלט נישט באאז איך האב אן עצה פאר ענק 

ן אז מען וועט כאפן דעם פייגל און , אוזייער ליב א פייגל וואס דאס איז דער צדיק

הייבט זיך א  ,אים פארשפרייטן אויף דער וועלט וועט דער קעניג אייך מוחל זיין

  , ביז דער פייגל פליט אוועק.ווער איז מער און ווער איז ווייניגער ,קריגעריי

פארשפרייטן פאר נאך א איד די מיר קענען כן ווי אזוי יר אלע זאלן נאר זוווען מ

כן יענעמס אונז, ווען מיר אלע זאלן נישט זו עצות און שכל וואס דער רבי געבט

וואס קען איך טון צו 'און נאר טראכטן פון יעדן איינעם, מעלות די  , נאר זוכןחסרונות

אינגאנצן וואלטן מיר שוין געקענט  ',קעניגן צום עכאפן דעם פייגל און אים ברענג

  .נעם גלותארויס גיין פו

אז מיר זאלן עוסק זיין ת השעה ליגט אויף אונז א חוב דערפאר טייערער ..., עס

, םיסגיין מבית לבית מיט ספרים וקונטראיינער קען  ;פןיעדער אויף זיין או -הפצה  אין

און אזוי נאך  ;ל וכו' דרשות התחזקותיעמסידיס וכו'; איינער קען ארויס שיקן אויף אי

 אונזער איינציגסטער תיקון אויף דערדאס איז , פן. געדענקיעדער אויף זיין או -זאכן 

  ר וועלט.וועלט און אויף יענע

אויך האט מען יעצט  ;לוח פאר תשע"ח הבעל"ט מען האט היינט געדרוקט דעם

שנייד מיר א נייעם קונטרס "צו, און ארך אפים אין אידישדעם ספר איבערגעדריקט 

 עצקיהספד וואס מוהרא"ש האט געזאגט אויף הילד לייבי קל דאס איז דער -נישט" 

ווייל נישט,  , שעם דיךן גיי הפצהים אוסא בינטל פון די ספרים און קונטר נעם ;ע"ה

, עס איז א בושה שה צו טון עבירות, עס איז א בושה צו גיין הפצהעס איז נישט קיין בו

ן בשעת זיין ווייב און קינדער פאו-טררמאן צו זיצן אין שטוב מיט א סמאנגעפאר א אי



 כ
 

ן שעמען זאל און זיי אויסהערן; ,דער מאן זאל רעדן מיט זייאז דער טאטע/ווארטן 

און טראכטן  ,ן מיט געלט פיר אין צוואנציג שעהעמזיך די מענטשן וואס זענען פארנו

 זיי צו נעמעןנט אויגן און ר מלאך מיט די טויזו זיי דענישט אז איין טאג וועט קומען צ

  .פון אלע זיינע הייזער און פארמעגן וכו' וכו'

א מענטש וואס קען ווען זיצן אין  יז די שענסטע זאך אויף דער וועלט;הפצה א

איך גיי  !נייןאבער ער מאכט אפ ביי זיך: 'ר, עדען מיט זיינע קינשטוב פארברענג

נאך מזכה זיין  יי יעצט קלאפן ביי הייזער אוןדישע נשמות, איך גיעצט ראטעווען אי

הפצה איז נישט קיין  ',זיי זאלן זיך קענען מחי' זייןאז כטיגע עצות מענטשן מיט לי

הפצה  ,קוקן דאס אן (אפילו אין היכל הקודש)מענטשן טייל ווי א  -שלעפערישע זאך 

עס גייט אים נישט אן ווי  ,ן זיךק פווייזט אז דער מענטש געבט אוועאיז א זאך וואס ו

איך וויל  ,מיר גייט גארנישט אן ,אזוי דו קוקסט מיר אן, קוק מיר אן ווי אזוי דו ווילסט

  אז זאלן צוריק קומען צום אייבערשטן!שע קינדער יהעלפן איד -נאר איין זאך 

 הקדוש איז כסדר ארום געגאנגען זוכן וואו רבינו (בבא מציעא פה.): חז"ל דערציילן

; ער האט ך ארויס לתרבות רעהעא קינדער פון צדיקים וואס זענען נעבזענען דעס 

 .ביז ער האט זיי צוריק געברענגט צום אייבערשטן זייער שיין גערעדט מיט זיי,

בי א זון פון ר -איינמאל האט ער געהערט אז אן אייניקל פון רבי שמעון בן יוחאי 

; האט ער אים ץ, אין שמואיז נעבעך אראפ געפאלן אין ביטערע עבירות ,אלעזר

ער געטון אזוי האט  ,ביז ער איז געווארן א צדיק ,ט מיט איםדעגענומען און שיין גער

  מיט אסאך אידישע קינדער, און זיי צוריק געברענגט צום אייבערשטן.

כסט א איד וואס קען ן דו זואו ,אויב דו דארפסט א ישועה ,דאס זאלסטו וויסן

זאלסטו גיין צו איינער וואס איז זיך מוסר נפש צוריק צו  ,מבטל זיין א שלעכטע גזירה

 ,דאס איז איינער וואס גייט הפצהוואס  ,ן אידישע קינדער צום אייבערשטןעברענג

 ָהָאֶרץ ַעם ֶּבן ֶאת ַהְמַלֵמד ָּכל" (בבא מציעא, שם): ל"חזאזוי זאגן  ;זיין לעבן איז הפצהאון 

 ַהְמַלֵמד ָּכל" (שם):חז"ל , נאך זאגן "ִּבְׁשִבילֹו ְמַבְּטָלּה - ְגֵזיָרה גֹוֵזר ה"ַהָקּבָ  ֲאִפילּו, ּתֹוָרה

  ."ַמֲעָלה ֶׁשל ִּבְיִׁשיָבה ְויֹוֵׁשב זֹוֶכה - ּתֹוָרה ֲחֵבירֹו ֶּבן ֶאת



 כא
 

שה און אנהייבן גיין הפצה, וועסט אוועק ווארפן דיין שלעכטע באיך האף אז דו ו

  .תועימיר קענען לעבן באהבה ואחוה ושלום וראזוי כן ווי ואון נאר ז

  זיי געזונט און שטארק, זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

...  

~~~~~~~~~~   

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, ז' מנחםיום א'  - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

אפילו עס זעט אויס און דו זאלסט זיך שטארקן מיט אמונה, אז איך בעט דיר זייער 

דו שפירסט ווי מען איז  ;און מען דארף דיר נישט ,ווי קיינער קוקט נישט אויף דיר

סימן  ',חלק בליקוטי מוהר"ן, (ן וואס דער רבי זאגט עדאך זאלסטו געדענק ,דיר מרחק וכו'

מען און  ,איז מען אים מרחק ןש וויל ווערן נאנט צום אייבערשטאז ווען א מענט מח)

ווייל  ,איז דאס התחזקות -זאגט דער רבי  -אבער באמת  ,שפירט ווי מען איז אליין וכו'

 מען וויל זען ווי דער מענטש ווערט באמת נאנט צום אייבערשטן.

א  ,טאג עס גייט אריבער א טאג נאך א ;יין צו כאפן אביסל תורה יעדן טאגזע אר

ווי א שאטן  -יען אוועק כצל עובר די יארן פל ,א חודש נאך א חודש ,וואך נאך א וואך

און  ,נישט ווי א שאטן פון א וואנט ):ב ,בראשית רבה צו(חז"ל זאגן און וואס גייט אוועק, 

ווי א שאטן פון א פייגל וואס נאר די יארן גיין אוועק  ,פון א בויםנישט ווי דער שאטן 

  איבער.נאר דאס ביסל תורה וואס מיר לערנען דאס בלייבט און  ;טהפלי

  .זיי געזונט אין שטארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים

...  

~~~~~~~~~~   



 כב
 

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, ח' מנחם' ביום  -בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

מיר און איכה מגילת ן מיר זאגן די עהיינט נאכט גיי ;בתשעה באהיינט איז ערב 

  .בית המקדשרבן וקלאגן אויפן חגייען 

ית רבן בופן חיקלאגט או מעןווען אז  )ימן סזליקוטי מוהר"ן, חלק ב', ס(דער רבי זאגט 

מען וויינט אויפן היינטיגן נאר רבן, ואיז געווען א ח להמקדש וויינט מען נישט אז אמא

און מיר זענען  ,נעם אייבערשטןומיר זענען ווייט פ ,אז מיר זענען חרוב ונחרב ,רבןוח

 אזוי אריין געטון אין אונזערע תאוות רח"ל.

ל האט זיך געפירט נאכמיטאג נאך מוהרא"ש ז" ;בנוגע צו לערנען שיעורים כסדרן

איך אז  ,נחה צו לערנען די שיעורים כסדרן, און אזוי האט מוהרא"ש מיר געזאגטמ

ם וואס מען ירוע שיערים אז מען קען לערנען פון נאך מנחה אלזאל זאגן פאר די בחו

  נט יעדן טאג.לער

מיר זאלן זוכה זיין ארויס צו גיין פון אונזער אז דער אייבערשטער זאל העלפן 

ער ארויס צו גיין פון זייער נזערע אידישע קינדוא און מיר זאלן העלפן ,ם גלותעאייגענ

 ,פארברענטך ערגע ווערן נאך בחורים און מיידל יעדעאון  ,עס ברענט א פייער ;גלות

  .מיר זאלן זיי ראטעוועןאז ת השעה און עס ליגט אויף אונז א חוב

מזכה זיין  ,דערפאר בעט איך אלע מיינע טייערע תלמידים זאלן ארויס גיין הפצה

  .אויף זיין וועגאון פן יין אושע קינדער, יעדער איינער אויף זיאיד

טן וואס מיר האבן עכרוועג ווי אזוי מיר קענען פאר רדאס איז דער ריכטיגע

  טגידגעזינ

און שיקן משיח צדקינו במהרה  ,דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן פון גלות

  .נו אמןיבימ

...  



 כג
 

~~~~~~~~~~   

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, ח' מנחםיום ב'  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 איך האב דערהאלטן דיין בריוו.

 סימן תרי"ח, סעיף א)יומא פג.; אורח חיים (יום כיפורים עס איז דא אן הלכה אין הלכות 

אפילו עס שטייען דארט  ,ער דארף אויספאסטן יום כיפוראז  אויב א מענטש זאגטאז 

און זאגן אז ער דארף נישט עסן, דארף מען אויס הערן דעם חולה ווייל  דאקטורים

דארף האבן  דערפאר אז דיין ווייב זאגט אז זי ";ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו" (משלי יד, ד):

  דארפסטו איר העלפן און איר דאס געבן. ,סןועשמצו דורך איינעם מיט וועם זיך 

אז אלע צרכי  ו־ג) ;א ףסעי ,סימן עט ,שולחן ערוך אבן העזר הל' כתובות(נט 'פסק'עס ווערט גע

זיך נישט מיט קיין  פארשטייט ;דארף דער מאן צושטעלן פאר זיין ווייב האורפ

  .נאר מיטן גאנצן הארץ ,נגושלעכטע באנעמ

דער, אז דו שרייבסט מיר אז איך האב דיר געהאלפן ביז ובר רדערפאר טייערע

בעט  ;ר נישט אויס פון דיין ווייב וכו'אהער און דו וויינסט צו מיר אז דו האלסט מע

ך ונצע הארץ איר צו העלפן, זדיין גאדו זאלסט זיך אריין לייגן מיט אז איך דיר זייער 

ווייל אז זי  ,און העלף איר ,און גיי מיט מיט איר ,פאר איר א גוטע טערעפיסטאויף 

  דארפסטו איר דאס געבן. ,שרייט און וויינט אז זי דארף הילף

אויב זיין ווייב  מי לנו גדול פון מוהרא"ש ז"ל וואס האט געוויינט און געשריגן אז

גיין אוועק א"ש רוועט מוה ,ס פאר די ביטערע מחלה רח"לטמענטוועט נעמען טרי

מוהרא"ש האט זיך געבעטן ביי יעדן  ;און נאכדעם וועט זי אוועק גיין ,פון דער וועלט

ט און גע'טענה'ט אז זי וויל 'עקשנ'אבער ווען זי האט זיך איינגע ,איינעם וכו' וכו'

 דאס קענעןזי זאל אז האט מוהרא"ש איר געהאלפן  ,נעמען קימא טערעפייא קא ידי

צו איך פן ווהרא"ש ז"ל האט מיר יעדן טאג גערנאר מ ,טון, און נישט סתם געהאלפן



 כד
 

ויס געזען ווי איינער וואס אממש און עס האט  ,צושטעלן א קאר מיט א דרייווערקען 

  פייט פאר זיין אייגענע לעבן.

 ,יעצט ווען מיר שטייען ערב תשעה באב דער,ובר רדערפאר מיין ליבער טייערע

 ליב שנאת חינםוית המקדש וואס דאס איז געקומען צרבן בוווען מיר קלאגן אויפן ח

דארפן מיר זיך איבער בעטן  ",ֵּביָנן ְמַרֵּקד ַוֲעַדִין" (יומא סט:): חז"ל זאגן, און (יומא ט:)

ייב דיין וופאר זאג  ;איינער מיטן צווייטן און אכטונג געבן אויף יענעמס פילינגס וכו'

ען גיין זיך אויס רעדן איר זי ק אואז דו וועסט איר העלפן טרעפן א טערעפיסט וו

ן אירע עלטער ט;זי איר אריבער א שווערע יוגענאז דו דארפסט איר פארשטיין  ט,יוגענ

 יד וזי האט כח צ און ,עס איז א נס אז זי איז נאך נארמאל , אוןטגהאבן איר געפייני

  .קינדער וכו'

מנות, וועסטו האבן א שיינעם נישט, האב אויף איר רח ךעקשן די ,איך בעט דיר

ווי דיר, חז"ל זאגן אזוי נגען א ווייב זאל טראכטן אומען קען נישט באצוו .לעבן

זיי נישט  ";ָׁשוֹות ֵדעֹוֵתיֶהן ֵאין ּכַ , יןוִ ָׁש  ַּפְרצּוֵפיֶהן ֶׁשֵאין ְּכֵׁשם" :)ותוספתא ברכות, פרק (

דו ווייל נאר דו וועסט האבן ריווח פון דעם,  ,בייג איין דיין קאפאון  ,נט'עקש'פאר

  .נטע ווייבוא געז ,וועסט האבן א פרייליכע ווייב

איך גיי טון " :זאג איר ;זיי ווארעם צו איראון רעדט צו איר שיין, איך בעט דיר, 

און אז דו וועסט איר מכבד זיין  ".וועלט אז דו זאלסט זיין פרייליך ס אויף דערעאל

  .וועסטו האבן גרויס שפע

ת רוולסט מיר שרייבן יעדן טאג אפאר שדו זאאז איך ווארט  ,נטובלייב מיר געז

זיי נישט ברוגז אז  ;דו זאלסט האבן א גוטע לעבןאז ל יוואס עס טוט זיך, ווייל איך וו

  ס.ווייל איך וויל נאר דיין גוט ,איך שרייב דיר אז דו זאלסט איר איבער בעטן

  .א גוטן טאג און א גרינגע תענית

...  

~~~~~~~~~~   



 כה
 

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, ח' מנחםיום ב'  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ן ישיבה און דו ום פיצו הערן אז דו הערסט אויס די שיעוראיך האב זייער הנאה 

דער רבי  ;דר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ןס ןהאסט אנגעפאנגען צו לערנען אויפ

איינמאל די תורה וועט דיר ווייזן " (עיין שיחות הר"ן, סימן יז):פאר איינעם האט געזאגט 

 ווען א מענטשאון דאס זעט מען בחוש, אז  ;נישט דארפן"וועסטו שוין גאר ,איר פנים

 ןסימ ן"הר שיחות( ן'רבי פון הלימוד דרך סדר פי על כסדרן שיעורים נעןלער צו זוכה איז

 א ער נעמט ,מינוט איבעריגע אפאר האט ער ווען ווייל, גארנישט שוין ער דארף ,)עו

  .גמרא דפים און משניות פרקים גורס איז ער און ,גמרא אאדער  ,משניות

דו זאלסט ווייזן פאר דיינע קינדער קליפס ווי די  יצמיר בנוגע וואס דו פרעגסט 

ח און ווען זיי ווייל קינדער האבן א ריינע מ ,עס איז זיכער נישט כדאי ;ןעבחורים זינג

ועק פון זיי זייער ריינקייט נעמט עס או ,ס וכו' וכו'ווידיאואון הייבן אן קוקן קליפס 

און מוהרא"ש  ,אמאל האט מען געוויזן ביי אונז אין מוסד פאר די קינדער וכו' ;וכו'

אז מהיום  ,מיר געשריבן א בריווער האט און אויף דעם, האט זייער מקפיד געווען 

  .קליפס וכו' וכו'און ס יזן פאר קינדער קיין שום ווידיאווהלאה זאל איך מער נישט ווי

דאס איז אן  ,גונים און דרשות אויף די כליםדאס וואס מען לייגט ארויף די ני

נדערטער טויזענטער אידישע קינדער זיצן אויף די אינטערנעט וך הענעב ;אנדערע זאך

דאס איז נאך א וועג ווי אזוי מען קען זיי צוריק ברענגען צום און  ,טאג און נאכט

  אבער יונגע קינדער איז נישט כדאי זיי צו ווייזן וכו'. ,אייבערשטן

דאס וועט און  ,טאג ןזאלן זיי דאס הערן א גאנצ ;ס'דיצינד זיי אן די סי ,דרבהא

יראת שמים, ווייל יעדע ניגון איז נאכאמאל אמונה און נאכאמאל אין זיי אריין לייגן 

דיס פון תשובה און סי רארויס געגעבן צענדליגעברוך השם ן שוין תשובה, מיר האב

  פון אמונה.



 כו
 

  .טן טאגוא ג

...  

~~~~~~~~~~   

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, י' מנחםיום ד'  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

ישע חברים וואס 'דיינע נעכט מיט כלומרנישט  ארברענגאון פ ,זיי נישט קיין נאר

אנשטאט פיסטעווען מיט כלומר'ישע חברים  ;ועסט פון זיי גארנישט האבן לבסוףדו ו

  .אס זיי זענען דיינע אמת'ע פריינטגיי אהיים און פארברענג מיט דיין משפחה וו

א " :געדענק וואס מוהרא"ש האט געהאלטן אין איין חזר'ן מיט אונז אלע יארן

איז עס דאס  ם,אויב האט ער יא איינע ,מענטש האט נישט קיינעם אויף דער וועלט

שן יקעינגעלייט פארן אויף וואזוי איעס איז אן עקל און א גרויל צו זען ווי "; בוויי

דער אייבערשטער האט דיר  .ווייב אין שטוב יזייערע חברים, און לאזן איבער דמיט 

ן מיט ענה געהאט דארפסטו זיין אין שטוב און פארברענגוחת האסטאז דו געהאלפן 

 .ראי

קוקט אויף מיין  ;מיר גלייבן בעט ענק איר זאלטאיך " :מוהרא"ש ז"ל פלעגט זאגן

אז מען דארף אכטונג  -נט אויף מיין בארד דאס שוין געזען און געלער באיך הא ,בארד

  ."געבן פון מענטשן וכו'

פארברען נישט קיין צייט ביינאכט מיט ..., דערפאר בעט איך דיר טייער ליבער 

אדער גיי שלאפן  ;אויפן גאס ביינאכט טשדריי דיך ני. גיי אהיים ,כלומר'ישע חברים

דערזעט ווייל אז מען קוקט צוריק  ,ן אין שטובס מיט דיין ווייב אדער לערועאדער שמ

וואס האב איך " :זיך מאכן א חשבון דארףאון מען  ,עס איז אריבער א יארמען זיך אז 

מיין יאר? וואס האב איך געטון די אלע נעכט? וואס בלייבט מיר אין  עםגעטון ד

  "האנט?



 כז
 

  .נט און האב הצלחהוזיי געז

...  

~~~~~~~~~~   

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-פרשת ואתחנן, י"א מנחםיום ה'  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

ווען ער איז געווען א קליין קינד און זיין מאמע די אז דער רבי האט דערציילט 

וויי געטון, האט ער  האט געקעמט זיין האר, און עס האט זייערפייגא גרויסע צדיקת 

ז אויף דער וועלט קיינמאל נישט געשריגן, ווייל ער האט שוין דעמאלט פארשטאנען א

מענטשן זאגן אז עס " :)סימן קיט ,, חלק ב'(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט ; דארף מען ליידן

עולם 'אפשר איז אויך דא אויבן אין הימל א וועלט וואס הייסט  ';עולם הזה'איז דא 

 .", ווייל דא איז נישט דא אזא זאך ווי עולם הזה, דא איז דער גיהנום אליין'הזה

 ֶׁשּקֹוִרין ַמה ְוָהִעָּקר" (עיין קיצור ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ו):דער הייליגער רבי זאגט 

זאלן נישט דאס איז דער גאנצער רבי, דער רבי שטארקט אונז אז מיר  ";ֶדעְרַהאְלְטן ִזי

שווערע  אפילו מען האט א שווערע טאג, אאויס אז נט אונז דער רבי לער אויפגעבן,

מיט און  ,דורך שטופן, זאל מען נישט אנטלויפן, נאר סכטעוואך, א שווערע איבערגיי

  בעסער ווערן.שוין וועט די צייט 

 ֶׁשל ְּבֶדֶר אֹותֹו מֹוִלי ֲאִני ֶׁשַּבֲאָנַׁשי ַהָּפחּות" :שיד)סימן  ,(חיי מוהר"ן דער רבי זאגט

 גרויסע ווי וועג דעם אויף איך פיר מענטשן מיינע פון קלענסטן דעם ",ְמאֹד ָּגדֹול ַצִּדיק

לעבן מיטן  זאלן מיראז  אונז אין אריין ברענגט רבי דער ווייל ;ןעגיי צדיקים

ווי און יבער זאל מען פארציילן פארן אייבערשטן, יעדע זאך וואס גייט א ,אייבערשטן

ח מער ווערט אים זיין מ ,נט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטןאוימענטש געוו מער א

  ריין און אויס געקלארט.



 כח
 

יך א ",ַהְּכָתִמים ִמָּכל ַהְמַטֵהר ָנָהר ֲאִני" :שלב)סימן  ,שם( נאך האט דער רבי געזאגט

אז מיר ווייסן  -פאר דעם אליין  ;בין א טייך וואס רייניגט פון אלע שמוציגע פלעקן

אז מען פאלגט דעם רבי'ן מיט און דארפן מיר שוין זיין זייער פרייליך,  ,פון אזא רבי

  התבודדות און מיטן סדר דרך הלימוד ווערט מען ריין.

  זיי געזונט אין שטארק, און זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

...  

~~~~~~~~~~   

  תשע"ז לפ"ק, שנת אב-פרשת ואתחנן, י"א מנחםיום ה'  - בעזהשי"ת

 נ.י. ואוי בית המדרש היכל הקודש בלאמינגרגבא ,ני"ו ...לכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

שול  'ערר איז געווען תשל"ו אין די ברסלבעאז דערציילט אמאל מוהרא"ש האט 

ך און ברוינפן צו יערב ראש השנה האט איינער געברענגט לעקאון  ,אין מאה שערים

געגאנגען צו און הרה"ח ר' לוי יצחק בענדער ז"ל איז צו ,דאווענעןגעבן תיקון נאכן 

רבי האט דער אז איינס  ;פאר צוויי סיבותדערויף, געהאלטן דעם איד און אים פאר

רבי האט געוואלט  דעראז צווייטנס און ן א גאנץ יאר, ן ברוינפענקינישט געלאזט טר

אורח (לחן ערוך ועס שטייט אין שאזוי ווי  ,ראש השנה ביז חצות במען זאל פאסטן ער

  ."ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְּבֶעֶרב ְלִהְתַעּנֹות נֹוֲהִגין" ):ף ביעסחיים, סימן תקפ"א, 

דערפאר זאלסטו זייער אכטונג געבן אז אין היכל הקודש זאל נישט זיין קיין 

ברוינפן; פארשטייט זיך אז מען דארף וויסן ווי אזוי צו רעדן צו פרישע מקורבים, מען 

(ליקוטי דארף זיי דאס געבן צו פארשטיין שיינערהייט, און זיי ווייזן וואס דער רבי זאגט 

", אז מען טרינקט און מען ַעל־ְיֵדי ִׁשְכרּות ׁשֹוְכִחין ָּכל ַהִּמְצוֹות" מוהר"ן, חלק ב', סימן כו):

שיכור'ט זיך אן, פארגעסט מען פונעם אייבערשטן, און אזוי רעדן צו זיי ביז זיי וועלן 

  פארשטיין.



 כט
 

זיי ; ן זיך אן שבתענגעלייט טרינקאי זייער אסאךאז ער זעט מען לעצטענס לייד

מען און נעם ביטערן טראפ, ועס איז דא פ אוכן ווום צווייטן זן פון איין שול צועגיי

ן צו נאכדעם קומט מען צו ניבול פה או ,מען טרינקט זיך אןוואו גייט צו חברים 

אהיים גיין צו זיין ווייב  נגערמאן זאלאיאנשטאט דער  ;ביטערע עבירות רחמנא לצלן

איין מאל א וואך וואס דער יונגערמאן האט די  - ן מיט זייענדער פארברענגיאון ק

אנשטאט דעם גייט אוועק דער שבת מיט אבער אביסל צייט צו זיין אין שטוב, 

  ן.עטרינק

מען זאל נישט  ,ש זאל זיין א דרך ארץמדרהעיקר זאלסטו זען אז אין בית  דער

אזוי  ,תזאלסט יעדן איינעם מקבל זיין בסבר פנים יפואון דו סן ביים דאווענען, ועשמ

  וועסטו האבן גרויס הצלחה.

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

...  

~~~~~~~~~~   

  , שנת תשע"ז לפ"קאב-נחמו, י"ב מנחם -אתחנן ערב שבת קודש פרשת ו - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

 ;און פרייליך אין שטובאיג דו זאלסט זיך האלטן רואז איך בעט דיר זייער שטארק 

ך און שיין עווען מען רעדט וויי ",ַמֲעֶנה ַּר ָיִׁשיב ֵחָמה" :)משלי טו, א( שלמה המלך זאגט

פערט אים שטיל טאויב מען ענ ,ווען איינער שרייט הויך ;כעס עםנעמט מען אוועק ד

רעדן שיין אלסט דו זאז ט. דערפאר בעט איך דיר יגאווערט יענער אויך בארו, און שיין

ך נישט קיין חסרונות ווט אויג אויף דיין ווייב, זביר צו קוקן מיט א גואין שטוב, און פר

דו קענסט טרעפן אין איר א פעלער, ווייל אז דער  יך נישט וווזאון  ,אין איר

 "ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי" –חלק פון דיר  בן די ווייב, איז עס אעאייבערשטער האט דיר געג

 .(בראשית ב, כג)



 ל
 

צענדליגער  ;ן אין שטובאצן דיין טעלעפודו זאלסט נישט נאז איך וויל דיר בעטן 

אז דו דארפסט האבן א  .שוין חרוב געווארן נאר וועגן דעםשע שטובער זענען יאיד

ען נישט אריין דאס איז איין זאך, אבער אין שטוב טאר מ -נעס זן פאר דיין ביאטעלעפ

ט אויס די יראת שמים פון די קינדער און עס דאס רייס ,ןאופ-ברענגען דעם סמארט

  נעמט אוועק די שלום בית.

ר וואס קומט נעם אן מיינע ווערטע..., איך בעט דיר זייער שטארק מיין טייערע 

נאר צו  ,איך האב אזוי סאך אוועק געגעבן פאר מיינע תלמידים ;ארויס פון מיין הארץ

ן אן מיט עאון גיי ,נגעלייט דערהאלטן זיךאיביסל נחת, און ווען איך זע ווי זען א

ערע און איך באקום בריוו פון זייערע ווייבער ווי זיי שרייבן וואס ,זייערע שיעורים

  אנצוגיין.ווייטער כח ט מיר בדאס גע ,שיינע לעבן זיי האבן

ן זיך צו צו אוינעם אייבערשטן, געוווואס דו דארפסט זאלסטו נאר בעטן פו

אלע דיינע פארן אייבערשטן זאג  ;ארץ אויף פראסט אידישסן דיין הועאויסשמ

  וועסטו האבן א גרינגע שיינע לעבן. ,באדערט דיר און אלעס וואס ,ןגאווייט

פערן ווען מען שרייט טזע צו העלפן אין שטוב, און נישט צוריק ענ ,לאנאכאמ

  .ן ביי דיר אין שטובעווועט די שכינה ר ,אויף דיר

  .א גוט שבת

...   


