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  לפ"ק זשנת תשע"במדבר, כ"ה אייר,  פרשת 'איום  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

אז אויס נט אונז יבערשטן אז מיר ווייסן פון רבי'ן; דער רבי לערגעלויבט דעם אי

ער רבי האט עצות דאון  נישט עק וועלט,רע מינוט, איז נאך אפילו איך האב א שווע

נישט קיין חילוק וואו ער איז אריין  -מענטש  וואס קען העלפן יעדן איינציגסטן

  געפאלן.

איז אים זייער  ,ציגע מאוויסלט רחמנא לצלן אריין אין קוקן שמוווען א מענטש פא

מען קען  דאס איז א זייער א שטארקע דמיון; , וויילעםפון דשווער ארויסצוקריכן 

, און קוקן שעות אויף שעות -וכו' וכו'  צן מיט א קאמפיוטער אדער איי פאדזי

עקעלדיגע קליפס פון ניאוף רחמנא לצלן, און דער יצר הרע שלעפט שמוציגע און 

אז רוב מענטשן בלייבן אין דעם פלאנטער  ,אין דעםדעם מענטש אריין אזוי שטארק 

  רחמנא לצלן.

אזוי מען קען ארויס גיין פון ער רבי און געבט אן עצה ווי קומט אבער דער הייליג

ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן" :)יטסימן  ,(שיחות הר"ןדער רבי זאגט  דעם;

א  אפילו, "ִלְצָלןַרֲחָמָנא  ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ,ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה -ד ְמאֹ

 און ער איז ,צלןלמנא ער טוט עבירות רח -מענטש וואס איז זייער ווייט פון קדושה 

ַעד  ,ַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכַהּכֹ ,ַאף ַעל ִּפי ֵכן" ת,שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתי

ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע  ,ם ַחס ְוָׁשלֹוםֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶה 

ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם  ,ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה -ד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹ

זיך מאכן א קביעות צו ער  אויב וועט ";דַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאִֹּכי ּכֹ ,ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה

גיין פון זיין בלאטע, ווייל די וועט ער סוף כל סוף ארויס  ,ן טאג "כך וכך"לערנען יעד

  ס. טאז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכ ,ח פון תורה איז אזוי גרויסכ

 ,ווען דער רבי האט דאס געזאגט" :), סימן תקעג(חיי מוהר"ןר' נתן האט פארציילט 

געפאלן אראפתורה קען העלפן אזא איינעם וואס איז  געפרעגט דעם רבי'ן צי ךאי האב

? האט דער רבי צלןלמנא הוצאת זרע לבטלה רח -אין די עבירה פון פגם הברית 



 ב

 

ח פון תורה איז? תורה אגט: "דו ווייסט ווי גרויס דער כאון געז ,מירגעשריגען אויף 

אין די עקעלדיגע עבירה  ליגט נעבעךמענטש א  זא "; און אפילואיז העכער פון אלעס

, אויב דער מענטש וועט לערנען רחמנא לצלןהוצאת זרע לבטלה  -פון פגם הברית 

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

דארפן  ;פאר דעם הייליגן יום טוב שבועות ,פאר קבלת התורהיעצט ן עמיר שטיי

אויפן סדר  ,שיעורים בכל חלקי התורהאלע פריש  אנהייבן פוןנאכאמאל מיר יעצט 

  וד וואס דער רבי האט אונז געגעבן.דרך הלימ

ר אז ברסלב'עאון זאלסט נישט מיינען געדענק וואס דער רבי וויל פון אונז, 

שט אין ברסלב ליידער ליידער רעדט מען ני והבלים;י אין שטותים ות איז תלחסידו

געבליבן ביי זיי אפגעמאכט אז  ןתורה, דאס איז שוילימוד ה קיין איין ווארט וועגן

איי קוק וואס דער רבי  ,דאס קומט נאר פון מוהרא"ש (מחמת זייער גאוה וד"ל)

שתלמוד בכל יום שיעור  ,קשתי מאהובי חתני"ב שרייבט פאר זיין איידעם ר' יוסקא,

בעט דיר מיין טייערע  איך -" גמרא ופוסק, שלא תעשה חס ושלום מטפל עיקר

און מאך נישט פון טפל אן לחן ערוך, ואיידעם, זע צו לערנען יעדן טאג גמרא און ש

דאס  ותפילה ויראת שמים.זעט מען וואס דער רבי האט געוואלט, נאר תורה  עיקר;

  איז דער עיקר וואס א מענטש דארף טון.

ֶׁשּלא , ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי" :סימן נא) ,(שיחות הר"ןער רבי האט געזאגט גדער היילי

; די וועלט נארט דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר ,"ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות

און  האט דאס געהאלטן אין איין חזר'ן, מוהרא"ש אייך, לאזט אייך נישט נארן;

פונעם מענטש,  סדער שיחה דארף זיין דער קאמפאאז מוהרא"ש ז"ל האט געזאגט 

ן מיט דארף ער האלט ,נקט ווי א מענטש פארט אויף א שיף טיף אינמיטן די וואסערפו

אדער ער האלט  ,ער פארט גראד כדי ער זאל וויסן צי זיך א גאנצע צייט א קאמפאס

און עס קען  ,ווייל אינמיטן וואסער זעט מען נישט דעם סוף רום דרייען;זיך אין איין א

עפארן א גאנצע יאר ארום און ל פארן א יאר צייט און באמת איז מען גמען זאאז זיין 

און ער האלט אין איין  ,אין וואלד עטשאזוי אויך ווען איינער איז פארבלאנדז ארום.
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א צפון איז ( אס וואס זאל אים ווייזן וואוגיין און גיין, דארף ער האלטן א קאמפ

אזוי האט דער פון זייט; קאמפאס ארבעט מיט מאגנעט, און ציט אלץ צו צ

, אזוי קען ער אנקומען ט ציט שטענדיג אויף צפון)ענר געמאכט אז א מאגאייבערשטע

קען זיין אז א גאנץ לעבן וועט ער  אס,אויב האט ער נישט דעם קאמפאבער  ערגעץ.

  .זיך האלטן אין איין ארום דרייען אויף איין פלאץ

ווען מען פלעגט  אסן זיין קאמפמוהרא"ש פלעגט זאגן אז די שיחה איז געווע

"עס  ,דאס איז נישט ברסלב"" ,ס זאך": "דאס איז נישט דעם רבינ'שרייען אויף אים

נאך היינט הערן פון די  די אלע זאכן וואס מען קען ",כו' וכו'הייסט נישט געלערנט ו

אז עס הייסט נישט זיי זאגן אויפן סדר דרך הלימוד  ר, וואסברסלב'ע טראדישענעל

 מוהרא"ש גענומען דעםהאט  ,מיר זענען נישט ברסלב וכו' וכו'אז נט, און לערגע

, "ֶׁשּלא ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות, ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי" אס:שיחה אלץ א קאמפ

; די וועלט נאר'ט אייך, לאזט אייך נישט נארן. דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר

יעדן  נטיאר, און וואס איך האב אלץ געלער איך האב געטון דעםמיר זען וואס 'לא

  .'ר מיךטאג, און צי איך נא

יעדע זאך רעדט ער מיטן אייבערשטן,  א חשבון הנפש;ש וואס לעבט מיט טא מענ

ער כאפט אריין  רן מיט עפעס, טוט ער גלייך תשובה;און ווען ער איז נכשל געווא

ער  אפאר פרקים משניות; א דף גמרא; ;תרגום ןמיטרש"י ש יעדן טאג אביסל חומ

אזא מענטש קענסטו נישט פארדרייען דעם קאפ אז  אג תהילים וכו' וכו';זאגט יעדן ט

נטש דארף שוין נישט אזא מע עס הייסט נישט געלערנט, אדער אנדערע שטותים; ווייל

ר ווערט שוין נישט אזא איינעאון נט אדער נישט, קיין ראיות צי עס הייסט געלער

ווייל  ;עשה וכו' וכו'מדעלע באדעלע טשאאיבערגענומען ווען מען פארציילט אים א 

 "איך בין א מענטש וואס, "א ראי' בין איך", "א מופת בין איך" ער קוקט אויף זיך:

ון איך ווער יעדע א ,ארבעט ביטער שווער, און איך דארף זיין אין גאס צווישן מענטשן

בעסער  ,ןוטעער ווען די גוים גיין אנגבפרט זוממ -נעם יצר הרע פארברענט פורגע 

וואס וואלט איך געטון ווען נישט דעם  ,ווי די חיות פון וואלד ,געזאגט אויסגעטון

  ."ס דרך הלימוד'רבינ
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 :ערן אין זיינע אויגןרטף פאריגע וואך און זאגט מיר מיט נגערמאן קומט ארויא אי

זאגט  "וואס גייט פאר?" :, פרעג איך אים"חהאב שוין נישט קיין כיבה איך ראש יש"

ש און א שבת'דיגע טיגע מענא וואכעד -ער זעט אין זיך צוויי מענטשן מיר אז ער 

און אלעס איז  ,ם אן צו לערנען און דאווענעןטש; א גאנצע וואך קומט ער קוימענ

נט פלייסיג. זאג איך לער , און ערדאווענט ער צו זיין, אבער שבתיוצא  ממש אויף

נסט , און די לעראז שבת ניצסטו אויס די צייט , דאנק דעם אייבערשטןקודם כל" :אים

נגעלייט עפענען נישט קיין אידיש ספר פון יאר ף שעות; וויפיל איפלייסיג שעות אוי

 ץ איז זייער חשוב ביים אייבערשטן;דיין קרעכ" :זאג איך אים – צווייטנס ."צו יאר

 ,און דו גייסט ארום מיט אזא בענקעניש אז דו ווילסט לערנען ,דאס וואס דו וויינסט

  ."פון אלעסחשוב'ער דאס איז נאך מער  ,און אז דו ווילסט זיין א איד

יחה אז דער וועלט זאל זע צו לעבן מיט די ש : דאס זעלבע זאג איך דיר טייערע

ם אייבערשטן, און נאר דאס ביסל ביסל גייען מיר צוריק צודיר נישט נארן. נאך א

דאס  ,בן אריין געכאפטאהות חסדים וואס מיר משניות און דפים גמרא און דאס גמיל

  וועלן מיר מיט נעמען.

ֶווען ִאיר ֶוועט " :(אות יג) ט א מורא'דיגע לשון אין די צוואהמוהרא"ש שרייב

ַאֵליין ִאיֶּבעְרַצייְגן ִאין ִדי ִריְכִטיְגַקייט ַדאן ֶוועט ִאיר ִזי  ,ָאְנקּוֶמען אֹויְפן עֹוָלם ָהֱאֶמת

דעם ריכטיגן וועסטו האבן  ,. קוק אריין די גאנצע אותימּוד"פּון ֶדעם "ֵסֶדר ֶדֶר ַהלִ 

  ן מיט קיינעם.בליק זיך נישט צו טענה'

  .א גוטן טאג

...  

  יום א' פרשת במדבר, כ"ה אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

 לכבוד ... ני"ו

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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 :)בראשית כ, יז( ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַאְכָזִרי ַהּמֹוֵחל ְיֵהא ֶׁשא ּוִמַּנִין" ):בבא קמא צב.(חז"ל זאגן 

'", זעט מען פון דעם אז וגו ֲאִביֶמלֶ  ֶאת ֱאִהים ַוִיְרָּפא ,ָהֱאִהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוִיְתַּפֵּלל

מען יענעם מוחל זיין. און אז מען איז יענעם אפילו איינער האט דיר וויי געטון, זאל 

  מוחל איז דער אייבערשטער אונז מוחל.

ִרִּבי ַאָּבא ֲהָוה  (פרשת מקץ, רא:):דער זוהר הקדוש פארציילט א מורא'דיגע מעשה 

 רבי אבא איז געזעצן ביים אריינגאנג פון די שטאט לוד, ָיִתיב ֲאַתְרָעא ְּדַאָּבָבא ְדלֹוד,

ָחא, ְוָיִתיב ר ָנׁש ְּדֲהָוה ָאֵתי, ְוָיִתיב ְּבַחד קּוְלָטא ְּדָתָלא ְדַאְרָעא, ְוֲהָוה ָלֵאי ֵמָאְר ָחָמא ַחד ּבַ 

, האט ער געזען ווי א מענטש קומט און זעצט זיך אראפ אונטער א דיקן ְוָנִאים ַּתָּמן

ִכי ָחֵמי ַאְּדָה  זיך אפצורוען, און דער איד איז איינגעשלאפן דארט. -צווייג פון א בוים 

, פלוצלינג זעט ָנא, ְוָקִטיל ֵליּה ְלִחְוָיאַחד ִחְוָיא, ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגֵּביּה, ָנַפק קֹוְסְטָפא ְדגּוְרְּד 

ער ווי א גרויסע שלאנג קומט צו גיין, און דער שלאנג גייט צום מענטש; איז געקומען 

ד ִאְתַער ַההּוא ַּבר ָנׁש, ָחָמא ּכַ  צו גיין א מין קליינע חיה'לע און גע'הרג'עט דעם שלאנג.

ַההּוא ִחְוָיא ְלֳקְבֵליּה, ְּדֲהָוה ִמית. ִאְזַּדַּקף ַההּוא ַּבר ָנׁש, ְוָנַפל ַההּוא קּוְלָטא ְלעּוְמָקא 

, ווען דער מענטש האט זיך אויפגעוועקט פון שלאף און געזען דעם ִּדְתחֹותֹוי ְוִאְׁשֵּתִזיב

ל אויפגעשטעלט און געגאנגען קוקן וואס עס גייט טויטן שלאנג, האט ער זיך שנע

פאר, אזוי ווי ער האט זיך אויפגעשטעלט און אוועק פון זיין פלאץ, האט 

  אראפגעטראסקעט דער גרויסער צווייג פונעם בוים.

ּוא ִּבי ַאָּבא ְלַגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה, ֵאיָמא ִלי ָמאן עֹוָבָד. ְּדָהא קּוְדָׁשא ְּבִרי הֲאָתא ַר "

, איז רבי אבא צוגעגאנגען צו דעם מענטש ִּסין, ָלאו ִאינּון ְלַמָּגָנאָרִחיׁש ָל ִאֵּלין ְּתֵרין נִ 

און אים געפרעגט: "זאג מיר, וואסערע גוטע מעשים האסטו געטון אז דער 

ָאַמר ֵליּה ַההּוא ַּבר ָנׁש, ָּכל  אייבערשטער האט געמאכט מיט דיר צוויי גרויסע ניסים?"

ָמאי ָלא ַאְׁשִלים ִלי ַּבר ָנׁש ִּביָׁשא ְּבַעְלָמא, ְּדָלא ִאְתַּפַּייְסָנא ַּבֲהֵדיּה, ּוָמִחיְלָנא ֵליּה. ְותּו, יֹו

ִאי ָלא ָיִכיְלָנא ְלִאְתַּפְייָסא ַּבֲהֵדיּה, ָלא ָסִליְקָנא ְלַעְרִסי, ַעד ְּדָמִחיְלָנא ֵליּה, ּוְלָכל ִאינּון 

ִלי ָדא, ֶאָּלא א ְּדַאְׁשִלים ִלי. ְוָלאו ִּדיַחְייָׁשָנא ָּכל יֹוָמא ְלַההּוא ִּביָׁש ִּדְמַצֲערּו ִלי, ְוָלא 

, האט דער איד געזאגט פאר הֹון ָטָבאִּדְמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה, ִאְׁשַּתַּדְלָנא ְלֶמְעַּבד ִעְּמ 

האט מיר רבי אבא: "אין מיין גאנץ לעבן, ווען א מענטש האט מיר וויי געטון און ער 
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איבערגעבעטן האב איך אים מוחל געווען, און נישט נאר דאס, נאר אויב האב האט 

ער מיר נישט איבערגעבעטן בין איך נישט געגאנגען שלאפן פאר איך האב ארויס 

געזאגט מיט מיין מויל אז 'איך בין מוחל דעם מענטש מיט מיין גאנצע הארץ', און 

ף אים, פארקערט איך פלעג פרובירן צו טון איך האב נישט געהאלטן די שנאה אוי

מיט יענעם מענטש גוטס". זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט ווען א מענטש איז מוחל 

   פאר יעדן איינעם.

זיי נישט קיין בטלן, און הייב אן לערנען אביסל תורה יעדן טאג; דו שרייבסט מיר 

ן ספרים אז די תורה וואס מען אז דו לערנסט נאר שבת ווייל דו האסט געזען שטיין אי

לערנט שבת איז טויזענט מאל מער ווי אינדערוואכן וכו' וכו'. דאס איז פאר איינער 

וואס זוכט שכר, אבער דער רבי לערנט אונז אויס פשוט שכל, אז א מענטש זאל 

נישט קיין שכר, נישט די וועלט און נישט יענע וועלט, נאר דעם  -גארנישט דארפן 

  אליין. אייבערשטן

"ווען די תורה וועט דיר  (שיחות הר"ן, סימן יז):נתן  'דער רבי האט געזאגט פאר ר

ווייזן איר פנים, וועסטו שוין גארנישט דארפן"; ווייל עס איז נישט דא בעסערס ווי 

  לערנען די הייליגע תורה.

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

...  

  יום א' פרשת במדבר, כ"ה אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

שליח כ"ק אדמו"ר הרב הגאון, זוכה ומזכה את הרבים, ר' ... שליט"א; לכבוד 

  בייג'ינג סין.מ ,מליובאוויטש זי"ע

  איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

א גרויסן יישר כח פאר די חיזוק ווערטער; איך האב הנאה אז איר זענט זיך מחזק 

  .בייג'ינג סיןביז  -מיט די שיעורים, און אז די שיעורים קומען אן אזוי ווייט אוועק 
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מען טרעפט אין חז"ל אסאך מאל דערמאנט אז די תנאים און אמוראים האבן 

", אדער ּבֹו ְוֵאין ֹותֹוא ֶׁשחֹוְׁשִדים ִמִמי יֶחְלִק  ְיֵהא" (שקלים ט.):"; יהא חלקיגעזאגט: "

וכו';  ְּבַׁשָּבת ְסעּודֹות ָׁשׁש  ֵמאֹוְכֵלי יֶחְלִק  ְיֵהא ,יֹוִסי' ר ָאַמר" (שבת קיח:):געפונען מיר 

זענען מחזק אידישע זיי מיט די שלוחים וואס  יֶחְלִק  ְיֵהא :דאס זעלעבע זאג איך

 אדמו"ר מליובאוויטש זי"עאון איך פריי זיך אז אסאך שלוחים פון כ"ק  ,קינדער

  שרייבן מיר אז זיי האבן חיזוק פון די שיעורים.

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן אז איר זאלט מצליח זיין אין אייער עבודת 

הקודש, און איר זאלט זיך מחזק זיין און וויסן אז ביים אייבערשטער איז זייער חשוב 

א איד וואס ברענגט צוריק אידישע נשמות צום אייבערשטן, אזוי ווי עס שטייט אין 

ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, א י, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייבָ ָּתא ֲחזִ " :תרומה קכ"ח)(זוהר הקדוש 

זאגט דער הייליגער זוהר: א מענטש וואס ברענגט  - קום און זעְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא, 

ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, 

ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא 

דער מענטש איז זוכה ארויף יָקֵריּה. ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, ּבִ 

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

טומאה פון דער וועלט, און ער מאכט אז דער אייבערשטער'ס נאמען זאל ווערן 

ליגט אויף דער וועלט, און דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף געהיי

ְוָזֵכי  ער איז זוכה צו זען קינדער און אייניקלעך, ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי,זיין זכות. 

ט , און ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף דער וועלְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא  און אויף יענער וועלט,

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

גייט אריין אין דרייצן  ערָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה, יענער וועלט, 

   ."טויערן פון שערי רחמים, און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן

ווייטער  זאלט אירדער אייבערשטער זאל העלפן אז איר זאלט מצליח זיין, און 

  לאבינו שבשמים.אידישע קינדער זיין צו מקרב  האבן כח
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...  

  יום א' פרשת במדבר, כ"ה אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  .מרת ... תחי'לכבוד 

נאכאמאל א גרויסן יישר כח פארן מיר העלפן; דער אייבערשטער זאל אייך 

  באצאלן מיט נחת ביי אייערע קינדער.

אויב איר ווילט מיר העלפן; מיר מאכן יעצט א  -איך האב אייך געוואלט בעטן 

אז אנשי שלומינו זאלן קענען חתונה מאכן פאר אומזיסט. עס חתונה זאל אין ישיבה 

גייט גארנישט קאסטן פאר אנשי שלומינו, נאר די קהלה שטעלט אלעס צו אי"ה, אזוי 

וועלן מיר קענען חתונה מאכן אונזערע קינדער געזונטערהייט אן חובות, און מיר 

  וועלן האבן אסאך נחת פון זיי.

אויב איר ווילט נעמען בילדער פון די חתן כלה און  איך האב אייך געוואלט פרעגן

(ברכות משפחה ביי די חתונה, און האבן א חלק אין שמחת חתן וכלה, וואס חז"ל זאגן 

ּתֹוָדה", רבי  ִהְקִריב ְּכִאילּו: ָאַמר ַאָּבהּו ֶרִּבי"ווער עס מאכט פרייליך א חתן כלה " ו:):

 ַנְחָמן ַרב"תודה אין בית המקדש,  אבהו זאגט אז עס איז אזוי ווי ער ברענגט א קרבן

רב נחמן זאגט אז עס איז אזוי  ",ְירּוָׁשַלִים ֵמחּוְרבֹות ַאַחת ָּבָנה ְּכִאילּו: ָאַמר ִיְצָחק ַּבר

  ווי ער וואלט אויפגעבויט איינע פון די חרבות פון ירושלים.

ַעְצמֹו ְּבִׂשְמַחת ָחָתן ּוִמי ֶׁשְּמַׂשֵּמַח ֶאת " (ספר המידות, אות דרך, סימן ב):דער רבי זאגט 

ווער עס מאכט פרייליך א חתן כלה ווען ְוַכָּלה, ְּכֶׁשיֹוְצִאין ִמן ַהֻחָּפה, ֵאינֹו ִנּזֹוק ַּבֶּדֶר ,"

  זיי קומען צוריק פון די חופה וועט נישט געשעדיגט ווערן ווען ער איז אונטערוועגנס.

דער אייבערשטער זאל אייך  איך האף אי"ה אז איר וועט זיך צוכאפן צו די מצוה;

(ספר העלפן אז איר זאלט זוכה זיין צו זען נחת פון אייערע קינדער, און דער רבי זאגט 

", ווער עס ִמי ֶׁשְּמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה, ִיְזֶּכה ֶׁשֵּתֶלד ִאְׁשּתֹו ְזָכִרים" המידות, אות בנים, סימן צ):

  כרים.מאכט פרייליך חתן כלה, וועט האבן קינדער ז
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ביטע שרייבט מיר צוריק צי איר האט באקומען די בריוו, און צי איר וועט עס 

  קענען טון.

...  

   יום א' פרשת במדבר, כ"ה אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... תחי'.לכבוד 

א גרויסן יישר כח פאר די עסן וואס איר האט געשיקט; מיר האבן זיך אלע מחי' 

קינדער, אויך האב איך געטראגן פאר מיין ווייב תחי' אין  איך און מיינע -געווען 

שפיטאל, און זי האט זיך ממש מחי' געווען (מיין משפחה איז נאך אין מירון פון ל"ג 

בעומר, האט קיינער נישט געברענגט עפעס היימישע עסן). דער אייבערשטער זאל 

ון דער זכות זאל אייך אייך העלפן אז איר זאלט זען נחת פון אלע אייערע קינדער, א

  ביישטיין.

די שענסטע זאך איז ווען מען טוט חסד איינער מיטן צווייטן; אסאך מאל קען מען 

מחיה זיין א איד מיט אביסל עסן, בפרט ווען איינער האט נישט קיין משפחה, אדער 

ווען די משפחה קומט נישט אן צו העלפן, און ווען מען ברענגט זיי עסן איז מען זיי 

  חי' און דער זכות איז זייער גרויס.מ

עס  -אז אמאל איז געווען א טרוקעניש אין ארץ ישראל  (תענית כג.)חז"ל פארציילן 

אן אייניקל פון חוני המעגל,  -האט נישט גערעגענט, איז דער צדיק אבא חלקיה 

ען ארויפגעגאנגען צוזאמען מיט זיין ווייב אויפן דאך פון זייער הויז, ער איז געגאנג

ביי איין זייט פון די דאך און זי ביי די צווייטע זייט, און זיי האבן געבעטן דעם 

אייבערשטן אז עס זאל רעגענען און מען זאל נישט שטארבן פון הונגער, נאך א קורצע 

צייט האט מען געזען ווי אזוי עס קומען צו גיין שווארצע וואלקענעס פון די זייט וואו 

  נען און געבעטן דעם אייבערשטן.זיין ווייב איז געשטא

האבן די חכמים געפרעגט פון אבא חלקיה פארוואס דער אייבערשטער האט 

ִמּׁשּום אנגענומען אירע תפילות שנעלער ווי זיינע תפילות? האט ער געענטפערט: "
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ֹוֵתן ָמעֹות ְלָעִני ְוֵאין ַוֲאִני נ; ְונֹוֶתֶנת ַּפת ְלָעִני ּוְקרֹוָבה ֲהָנָאתֹו ,ֶׁשָהִאָּׁשה ְמצּוָיה ַּבַּבִית

ווען אן ארימאן קלאפט אריין אין שטוב און בעט צדקה, און די פרוי  -" ֲהָנָאתֹו ְקרֹוָבה

געבט אים עסן, האט דער ארימאן גלייך הנאה, אבער ווען דער ארימאן גייט נאך געלט 

ווייל  אין שול, און דער מאן געבט אים געלט, קען ער נאך גארנישט טון מיט דעם, 

געלט קען מען נישט עסן, נאר ער דארף נאך גיין קויפן עסן וכו'. קומט אויס אז 

וויבאלד די פרויען זענען אין שטוב און ווען זיי געבן צו עסן פאר א איד איז זיך יענער 

מחי' גלייך, האט די פרוי א גרויסע זכות, און אירע תפילות ווערן זייער שנעל 

  אנגענומען.

טער זאל העלפן אז איר זאלט האבן נחת פון אלע קינדער דער אייבערש

  געזונטערהייט, אמן.

...  

  יום ב' פרשת במדבר, כ"ו אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

איך בין געווען שבת אין בארא פארק ווייל מיין ווייב איז געווען שבת אין 

  ר.שפיטאל, און איך האב דארט געמאכט דעם שלום זכו

שבת האב איך געדאווענט מיט אנשי שלומינו, און איך האב פארגעלערנט סיפורי 

מיר האבן ארום גערעדט אז א איד זאל בעטן דעם אייבערשטן דאס  (מעשה ד);מעשיות 

וואס דער אונס האט געבעטן דעם מלך: "גאר מיין כבוד איז, אז איך זאל מעגן זיין א 

איך זאל מעגן לייגן טלית און תפילין ברבים"; דאס הייסט, אז אפילו  -איד בפרהסיה 

נישט קיין מנין, דארף מען אויך מען איז אויפגעשטאנען שפעט, און מען האט שוין 

און נישט דאווענען אין  (עיין בשלחן ערוך אורח חיים, סימן צ, סעיף ט),גיין אין שול דאווענען 

שטוב אדער ערגעץ וואו באהאלטן אין א קלאזעט. דאס זעט מען ביי דעם מעשה, אז 

דער מלך  דער אונס וואס ער פלעגט לייגן טלית און תפילין באהאלטענערהייט, ווען

געלט אדער כבוד, האט ער  -האט אים געבעטן אז ער זאל אים זאגן וואס ער דארף 
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נאר איין זאך, איך זאל זיין א איד, און גיין אין שול  -געזאגט: "איך דארף גארנישט 

  דאווענען מיט טלית ותפילין".

גיין צו  -דערפאר זאלסטו זען פון היינט און ווייטער מקפיד צו זיין אויף דעם 

, חלק (ליקוטי מוהר"ןדאווענען אין שול דייקא מיט מנין דריי מאל א טאג. דער רבי זאגט 

ווען א איד איז שטארק מיטן דאווענען דריי מאל א טאג שחרית, מנחה און  :)סימן ח ,ב'

מעריב, וועט ער בלייבן א איד, ווייל דאס האלט א איד שטארק אז מען זאל נישט 

עוג  :)נד. (ברכותרבי זאגט אז דאס איז פשט וואס חז"ל זאגן  אוועקפאלן רח"ל. דער

מלך הבשן האט אויסגעריסן א בארג פון דריי פרסה, און ער האט עס געוואלט ווארפן 

אויף די אידן און זיי הרג'נען ח"ו, האט דער אייבערשטער געמאכט א נס און עס זענען 

, און דער בארג איז אים אריין געקומען קליינע ווערעמלעך און געלעכערט דעם בארג

געפאלן אויפן האלז, נאכדעם איז געקומען משה רבינו און געגעבן א שפרינג און אים 

געגעבן א קלאפ אויף זיין פיס און אים גע'הרג'עט. זאגט דער רבי, אז עוג מלך הבשן 

י אזוי דאס איז דער יצר הרע וואס ער האט פיינט יעדן איד און ער וויל אים הרג'נען, וו

קען דער יצר הרע מצליח זיין מיט א מענטש און אים אויסרייסן פונעם אייבערשטן? 

עוג מלך הבשן האט אויסגעריסן  -ער נעמט אים צו די דריי תפילות. דאס איז דער פשט 

א בארג וואס איז גרויס 'דריי פרסה', די 'דריי פרסה' דאס איז די דריי תפילות 'שחרית', 

ב', ער מאכט אז א מענטש זאל אנהייבן מזלזל זיין אין דאווענען; 'מנחה' און 'מערי

קודם הייבט ער אן מיט מנחה מעריב, נאכדעם הייבט מען אן שניידן פון שחרית, מען 

מען ווייסט שוין וואס איז דער עיקר דאווענען און וואס איז  -ווערט א תלמיד חכם 

ן מען זאגט שמע ישראל מיט די נאר א לכתחילה וכו' וכו', מען טוט אן תפילין או

  ערשטע דריי ברכות פון שמונה עשרה, ביז מען הערט אויף אינגאנצן צו דאווענען.

נאך א זאך זעט מען ביים סוף פון די מעשה, אז דער מלך האט געמיינט אז ער 

וועט נישט פארברענט ווערן, ווייל ער האט געזען ווי אידן שפאצירן אין פייער 

ית ותפילין, איז ער אויך אהין געגאנגען, אפילו דער חכם האט אים אנגעטון מיט טל

געזאגט אז ער זאל נישט גיין ווייל ער וועט פארברענט ווערן, למעשה האט ער נישט 

געפאלגט און ער איז יא געגאנגען, און ער איז טאקע פארברענט געווארן. וואס קענען 
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אריבער גיין אלע פייערן און נישט  מיר ארויס נעמען פון די מעשה? אז א מענטש קען

אז ער איז שטארק מיט גיין אין שול דאווענען, און ער טוט אן  -פארברענט ווערן 

טלית ותפילין יעדן טאג, סיי דעם ברענעדיגן יצר הרע וואס ברענט ווי א פייער, און 

ירט סיי דאס פייער פון אלע איבערגייעכץ וואס גייט איבער אויפן מענטש, אז מען שפ

  ממש ווי מען ווערט פארברענט.

  דערפאר שטארק דיר, און לויף אין שול דאווענען אלע דריי תפילות.

  א גוטן טאג.

...  

  יום ג' פרשת במדבר, כ"ז אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

עס איז זייער וויכטיג אז דו זאלסט אריין קוקן וואס דער רבי זאגט אין שיחות 

, אז א מענטש דארף זייער אכטונג געבן נישט צו נעמען אויף זיך צו (סימן כז)הר"ן 

סאך, ווייל אז מען נעמט אויף זיך צו אסאך קען מען נאכדעם אלעס אפלאזן; זאגט 

ֶׁשֵּמֲחַמת ַהֶּבָהָלה חֹוְטִפין , ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ִּבְׂשֵרָפה ַחס ְוָׁשלֹוםדער רבי א מורא'דיגע זאך: "

", מען זעט אז ווען עס ברעכט אויס א שריפה חס ושלום ביי איינעם ין ְצִריִכיןַמה ֶּׁשֵא 

אין שטוב, אנשטאט דער מענטש זאל ארויסכאפן און ראטעווען די וויכטיגע זאכן, 

נעמט ער ארויס זאכן וואס זענען נישט אזוי וויכטיג, ווייל ער איז צעטומעלט, אבער 

וואלט ער געקענט אסאך מער ארויס  ווען דער מענטש וואלט געווען רואיג,

  ראטעווען. 

דאס זעלבע איז אין עבודת השם; א מענטש טאר נישט ווערן צעבראכן ווען ער 

 ְלַמְלֲאֵכי ּתֹוָרה ִנְּתָנה א" ):.קידושין נד(זעט אז ער קען נישט טון וואס מען דארף, ווייל 

מלאכים, און א מענטש , דער אייבערשטער האט נישט געגעבן די תורה פאר "ַהָׁשֵרת

  דארף פרובירן דאס מערסטע וואס ער קען.
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דער בעל טוב שם הקדוש זי"ע האט געזאגט: "איך בין אראפ געקומען אויף דער 

וועלט אויסצורייסן דעם בייזער למדן", אויך האט ר' נתן געזאגט: "איך וויל דאווענען 

ש טאר נישט אריין גיין אין א וותיקין, אבער נישט ווי א בייזער למדן"; ווייל א מענט

(שיחות לחץ און אין א קטנות, און מען דארף גוט געדענקען וואס דער רבי האט געזאגט 

"מען דארף גארנישט טון, דער עיקר אז מען טוט נישט קיין שלעכט".  הר"ן, סימן רסט):

ַכר לֹו ִניםנֹוְת  ,ֲעֵביָרה ָעַבר ְוא ָיַׁשב" (קידושין לט:):און באמת איז דאס א חז"ל   ְּכעֹוֶׂשה שְֹ

", אז א מענטש טוט נישט גארנישט, אבער ער טוט נישט קיין עבירה, באקומט ִמְצָוה

ער שכר אזוי ווי ער וואלט געטון א מצוה; און זאלסט גוט וויסן, אז אפילו ווען מען 

לערנט הייליגע מוסר ספרים, דארף מען דאס נעמען אויף התחזקות, און נישט אויף 

  צוברעכן.זיך צו 

דער רבי האט דערציילט אז איינער פון אנשי שלומינו האט געטון די 'תשובת 

הקנה', (די תשובת בעל הקנה איז איינע פון די שווערסטע תשובות; מען פאסט זעקס 

יאר אין איין צו, און נאך שווערע סיגופים וכו'), און עס שטייט אין ספרים הקדושים 

קנה, איז מובטח לו שלא יחטא, איז ער פארזיכערט אז ווער עס מאכט די תשובות ה

אז ער וועט מער נישט זינדיגן; און אויף אים האט דער רבי אליינס געזאגט אז ער איז 

  אים מבטיח אז ער וועט נישט זינדיגן.

ויהי היום, דער איד איז אריין געפאלן אין א שרעקליכע עצבות און מרה שחורה, 

ווארן ביים זינען; ער האט זיך איינגעשפארט אין שטוב און ער איז אביסל גערירט גע

און נישט געוואלט ארויסגיין פאר א לאנגע צייט, ביז מען האט אים געברענגט צום 

הייליגן רבי'ן. האט ער פארציילט פארן רבי'ן אז זיין עיקר עצבות האט ער באקומען 

אז ווען מען  ",ָהֲעִנִּיים ֶאת ְמַחֵייב ִהֵּלל" (יומא לה:):ווען ער האט געלערנט די גמרא 

וועט פרעגן א מענטש אויבן אין הימל: "פארוואס האסטו נישט געלערנט?" וועט 

קיינער נישט קענען ניצן דעם תירוץ אז ער איז געווען זייער ארעם, ווייל מען וועט 

אים פרעגן: "ביסטו דען געווען מער ארעם פון הלל הזקן? ניין; נו, אז הלל הזקן האט 

אט נישט געהאט קיין לחם לאכול, פארוואס האסטו נישט געלערנט אפילו ער ה

  געלערנט?!"
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האט ער געזאגט פארן רבי'ן, אז ווען ער האט געלערנט די גמרא האט ער 

געטראכט אז ער האט שוין נישט קיין שום האפענונג, ווייל מען וועט גארנישט קענען 

אז די איינציגסטע זאך ענטפערן אויף יענע וועלט, אבער ער האט געזאגט פארן רבי'ן, 

איז געווען מיטן  –וואס האט אים געהאלטן, און מיט וואס ער האט זיך מחי' געווען 

רבי'ן, ער האט געטראכט 'אפילו איך בין וואס איך בין, אבער וויבאלד מיר האבן אזא 

גרויסע רבי וואס גייט פאר אונז, דארף איך זיך נישט זארגן'; דער רבי האט פארציילט 

עשה ארויס צו ברענגען דאס גרויסקייט פון א מענטש וואס איז מקורב צו אים, די מ

  עיי"ש. אז אפילו ער פאלט אראפ, דאך דערהאלט מען זיך מיט אים

 -מען קען ארויס נעמען פון די מעשה נאך א לימוד, אז דער גרעסטער מענטש 

וועט שוין נישט  אפילו אזא איינער וואס דער רבי האט אויף אים מעיד געווען אז ער

זינדיגן, דארף אויך אכטונג געבן נישט צו נעמען מאמרי חז"ל און לערנען ספרי מוסר 

  אויף זיך צו צעברעכן, ווייל מען קען אראפפאלן. -

דער פרומער יצר הרע איז זייער א שרעקעדיגער יצר הרע, ווייל יעדער וויל דאך 

פרומע זאכן קען ער זייער גרינג זיין וואויל און ערליך, ממילא אז ער קומט מיט 

איבעררעדן דעם מענטש; דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו נעמען אויף 

  זיך צו סאך, און נאר זוכן ביי זיך די גוטע נקודות, און זיך מחי' זיין דערמיט.

ר' נתן איז אמאל געקומען צום רבי'ן, און דער רבי האט אים געזאגט: "שבת דארף 

 ִלְהיֹות ְמָמה ְל ְיֵהא ַעָּתה"זיין פריילעך", און דער רבי האט אים גלייך צוגעלייגט: מען 

יעצט האסטו שוין אויף וואס צו זיין מרה שחורה; און ר' נתן האט  - "ְׁשחֹוָרה ְּבָמָרה

געזאגט אז דער רבי האט גלייך געכאפט און צוגעטראפן וואס ער טראכט, ווייל ווי 

געזאגט אז ער זאל זיין פריילעך שבת, איז ער געווארן פאר  נאר דער רבי האט אים

דאגה'ט אז ער איז נישט פריילעך, האט אים דער רבי געזאגט: "דאס דארף דיר אויך 

נישט אנגיין, און אויב גייט עס דיר יא אן, דארף דיר דאס אויך נישט אנגיין"; איין 

עלט, און ער טוט דאס בעסטע זאך דארף מען וויסן, אז דער אייבערשטער פירט דער וו

  נישט שלעכטס און נישט גוטס. -פאר אונז, און קיינער קען מיר גארנישט טון 



 טו

 

דערפאר זאלסטו פון קיינעם נישט מורא האבן, און וואס דו דארפסט זאלסטו נאר 

אלע מחשבות,  -בעטן פונעם אייבערשטן; פארצייל אים אלעס וואס באדערט דיך 

וועט דיר גרינגער ווערן. ווייל ווי מער א מענטש רעדט  -גות אלע פחדים און אלע דא

צום אייבערשטן, ווערט ער מער רואיג און פריילעך, ווייל עס ווערט ביי אים אויף 

  געבויט זיין אמונה, און ער גלייבט אז גארנישט פאסירט פון זיך אליין.

עם אייבערשטן, איך שרייב דיר א קליינע תפילה וואס דו זאלסט יעדן טאג בעטן ד

אפילו אפאר מאל א טאג. אבער דער עיקר לייג צו  -זאלסט זאגן די תפילה יעדן טאג 

דיינע אייגענע בקשות וואס דרוקט דיר, וועסטו זען אז אלע דיינע שלעכטע מחשבות 

  וועלן אוועק גיין:

 ִמיר ֶהעְלף, ִמיר ַפאר טּוְסט דּו ָוואס ַאֶלעס ַפאר ִדיר ַדאְנק ִאי ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע

 ָגאְרִניְׁשט ִמיר ֶקען ֵקייֶנער אּון, ֶוועְלט ֶדער ִפיְרְסט דּו ַאז ֶגעֶדעְנְקן ְׁשֶטעְנִדיג ָזאל ַאז ִאי

 ָזאל ִאי, ָהאְּבן מֹוָרא ִניְׁשט ֵקייֶנעם פּון ָזאל ִאי ִמיר ֶהעְלף ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע. טּון

 ֵקייֶנער ַאז אּון ִמיר ִפיְרְסט דּו ַאז ַצייט ַגאְנֶצע ַא  ָזאל ֶגעֶדעְנְקן ִאי, ֱאמּוָנה ִמיט ֶלעְּבן

 ַצַער ֵמיין צּו קּוק ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע. ַמאְכן ֶעְרֶגער ָאֶדער ַמאְכן ֶּבעֶסער ִניְׁשט ִמיר ֶקען

 ַמייֶנע, ִמיר ִאין ְמנּוָחה ֵקיין ִניְׁשט ָהאּב ִאי, ֶצעְקַלאְּפט אּון ֶצעְּבָראְכן ַאזֹוי ִּבין ִאי

 ִאי וואּו אּון ֵגיי ִאי וואּו ֶאְבָרח ִמָּפֶני ְוָאָנה ֵמרּוֶח ֵאֵל ָאָנה. ִמיר ַּפייִניְגן ַמְחָׁשבֹות

 ִמיר ֶהעְלף, ַזא ְצֵווייֶטע ַא  פּון ָמאל ֶיעֶדע, ֶגעַדאְנְקן ְׁשֶלעְכֶטע ִאי ָהאּב, ְׁשֵטיי

. ִמינּוט ֵאיין ֵקיין ִדיר פּון ַפאְרֶגעְסן ִניְׁשט ָזאל ִאי, ִדיר ִמיט ֶלעְּבן ָזאל ִאי ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 ִאי ִמיר ֶהעְלף, ְטֶרעְרן ַמייֶנע ָאן ֶנעם, ֵוויין ִאי ִווי ֶזע, ַצַער ֵמיין ֶזע ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע

 ַא  ִמיט ֶוועְלט ֶדער ִפיְרְסט דּו ַאז ֶגעֶדעְנְקן ְׁשֶטעְנִדיג ָזאל ִאי, ְפֵרייִלי ַזיין ָזאל

 .טֹוָבה ֵמיין ַפאר ִאיז ַאֶלעס אּון ֶחְׁשּבֹון ִּפיְנְקְטִליֶכע

 ֵקייֶנער, ֵגיין צּו ֶוועם צּו ִניְׁשט ָהאּב ִאי, ַאֵליין ַאזֹוי ִּבין ִאי ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע

, ְטַראְכט ִאי ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ַפאר ַפאְרֵצייֶלן ִניְׁשט ֶקען ִאי, ַפאְרְׁשֵטיין ִניְׁשט ִמיר ֶקען

 ֵאייֶנעם ֶיעְדן ֶקעְנְסט דּו אּון, ַאֶלעס ָדא ַמאְכְסט דּו אּון, ַאֶלעס ָדא ֵווייְסט דּו ָאֶּבער

 ִּבְזכּות, ְׁשַטאְרק אּון ֶגעזּוְנט ַזיין ָזאל ִאי ִמיר ֶהעְלף ִזיֶסער ַטאֶטע ִדיר ִאי ֶּבעט, ֶהעְלְפן



 טז

 

, ּתֹוָרה ֵזייֶער ִּבְזכּות, ֶוועְגן ַדייֶנעט ַפאר ֶגעֶווען ֶנֶפׁש מֹוֵסר ִזי ָהאְּבן ָוואס ַצִּדיִקים ַאֶלע

 ַיֲעקֹב ִּבְזכּות, ָאִבינּו ִיְצָחק ִּבְזכּות, ָאִבינּו ַאְבָרָהם ִּבְזכּות ֶעְרִליְכַקייט ֵזייֶער ְּתִפיָלה ֵזייֶער

ה ִּבְזכּות, ָאִבינּו , ַהֶמלֶ  ָדִוד ִּבְזכּות, ַהַצִדיק יֹוֵסף ִּבְזכּות, ַהֹּכֵהן ַאֲהרֹן ִּבְזכּות, ַרֵּבינּו מֹׁשֶ

, ַאְׁשְּכַנִזי לּוְרָיא ִיְצָחק ֶרִּבי ִּבְזכּות, יֹוָחִאי ַּבר ִׁשְמעֹון ֶרִּבי ִּבְזכּות, ַהֶמלֶ  ְׁשמֹה ִּבְזכּות

 ָנָתן ֶרִּבי ִּבְזכּות, ִמְּבֶרְסֶלב ֵפיֶגא ֶּבן ַנְחָמן ֶרִּבי ִּבְזכּות, טֹוב ֵׁשם ַּבַעל ִיְׂשָרֵאל ֶרִּבי ִּבְזכּות

 ,ְלָפֶני ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ְיִהי ִמְּבֶרְסֶלב, ְׁשמֹה ֱאִליֶעֶזר ַרֵּבינּו ִּבְזכּות, ִמְּבֶרְסֶלב

  .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ְוגֹוֲאִלי צּוִרי' ה

קוק נישט אויף קיינעם; גיי דיר דיין וועג, וועסטו האבן אסאך הצלחה אין אלע 

  דיינע וועגן.

  א גוטן טאג.

...  

  יום ד' פרשת במדבר, כ"ח אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

היינט נאכט איז דא א פרויען צוזאמקום, זע אז דיין ווייב זאל קענען קומען; עס 

וועט גארנישט פאסירן אז דו וועסט בלייבן אין שטוב איין פארנאכטס אכטונג צו 

געבן אויף דיינע קינדער. א קלוגער מענטש שפארט נישט איין זיין ווייב אין שטוב, 

אייביג זוכן תירוצים ארויס צוגיין און זיין ווייב פארקערט א נארישער מענטש וועט 

וועט ער איינווייקן ווי א הערינג אין שטוב. זאלסט וויסן אז עס איז נישט קיין קינדער 

בפרט א פרוי וואס איז פארנומען  -שפיל, ווייל א מענטש דארף ארויס גיין מזמן לזמן 

אמאל ארויס גיין זיך א גאנצן טאג אין שטוב מיט די שטוב ווירטשאפט, דארף 

  אויסלופטערן.

חז"ל  ;אימה יתירהא איך האף אז דו געבסט אכטונג אין שטוב נישט צו לייגן 

א מענטש זאל נישט  ,"ֵּביתֹו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ָאָדם ַיִּטיל ַאל ְלעֹוָלם" :)ז. (גיטיןזאגן 

 ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַּבֲעָלּה ֲעִלָיה ִהִּטיל ְּבִּגְבָעה ִּפיֶלֶגׁש ֶׁשַהֵרי" אנלייגן א פחד אין שטוב,



 יז

 

ָרֵאל ְרָבבֹות ַּכָמה ְוִהִּפיָלה בגבעה זענען גע'הרג'ט  שווייל ביי די מעשה פון פילג ",ִמִישְֹ

ווייל איר מאן  און אלעס האט זיך אנגעפאנגען - ר טויזענטער אידןגעווארן צענדליגע

 ַרב ָאַמראון די גמרא זאגט ווייטער:  האט געלייגט א פחד אויף זיין ווייב עיי"ש,

 ,ֲעֵבירֹות ָׁשׁש  ִליֵדי ָּבא הּוא סֹוף ,ֵּביתֹו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַהֵּמִטיל ָּכל: "ַרב ָאַמר ְיהּוָדה

פחד אין שטוב  ווער עס לייגט א ,רב זאגט ,"ַׁשָּבת ְוִחילּול ,ָדִמים ּוְׁשִפיכּות ,ֲעָריֹות ִגּלּוי

 ;ֲעָריֹות ִגּלּויוועט צום סוף צוקומען צו נכשל ווערן מיט די דריי הארבע עבירות: 

  .ַׁשָּבת ִחילּולאון  ;ָדִמים ְׁשִפיכּות

 :)טו, יז (משליגעדענק וואס איך חזר שטענדיג, דעם פסוק וואס שלמה המלך זאגט 

ס איז בעסער צו עסן אביסל , עִמּׁשֹור ָאבּוס ְוִׂשְנָאה בֹו" ,"טֹוב ֲאֻרַחת ָיָרק ְוַאֲהָבה ָׁשם

קער פלייש און ן ס'איז דא ליבשאפט דארט, ווי שטיוועמע סעודה יא אר -גרינצייג 

דא ליבשאפט דעמאלט דארף מען גארנישט  ווען עס איזווייל  מען האט זיך פיינט,

דו מאכסט נישט קראנק דיין וכו', און מען איז פרייליך און צופרידן; איך האף אז 

ווייב אז זי זאל זיך בייטן איר לבוש. עס זענען דא נעבעך אינגעלייט וואס זיי זענען 

נישט צופרידן מיט זיך אליין, מאכן זיי משוגע דאס ווייב אז זי זאל זיך טוישן איר 

לבוש, דער מיט די  שטרימפ, דער אנדערער מיטן שייטל וכו', איך פרעג דיר: וואו 

וילסטו אנקומען? דו מיינסט אז ווען דו וועסט טוישן דיין ווייב וועסטו ווערן ו

פרייליך? ניין, ווייל פרייליך האט מיטן מענטש אליין, פרייליך ווערט מען ווען מען 

לערנט תורה, און מען דאווענט דריי מאל א טאג, און מען רעדט זיך אויס דאס הארץ 

  צום אייבערשטן.

עמסט אן מיינע ווערטער וואס איך שרייב דיר פון מיין הארץ, איך האף אז דו נ

באמת קען איך שרייבן אין דעם ענין נאך צענדליגער בלעטער, אבער איך בין זייער 

פארנומען; איך מאך היינט נאכט א וואכט נאכט, און איך וויל דיר פערזענליך 

רק, אבער עס איז מיר ליידענען, איך מאך דאס ביי מיין טאטן אין שטוב אין בארא פא

מער וויכטיגער אז דו זאלסט בלייבן אין שטוב אכטונג צו געבן אויף דיינע קינדער אז 

  דיין ווייב זאל קענען קומען צו די פרויען צוזאמקום.
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איינער פרעגט מיר אז אויב ביי די חתונה גייט מען געבן קוגל, וואס גיי איך געבן 

יר איז נישט די שמחה לויט וויפיל איך געב אויס ביי די וואכט נאכט?! ב"ה אז ביי מ

ביי די שמחה, נאר ביי מיר איז דער שמחה אין הארץ, אז איך בין ברוך השם זוכה 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף אריין צו ברענגען מיין קינד לבריתו של אברהם אבינו; די 

ומען פון מירון ברית וועט זיין ביי מיין זיידע שליט"א וואס ער איז יעצט צוריק געק

און ער איז זייער אפגעשוואכט, דערפאר גיי איך צו אים. מען דאווענט שחרית אכט 

  אזייגער און דער ברית וועט זיין ניין אזייגער.

איך ליידן צו מיין שמחה אלע תלמידים וואס איר זענט מיינע קינדער, חז"ל זאגן 

איך  -, ביי מיר איז עס ממש אזוי "ְיָלדֹו ִאילּוּכְ  ּתֹוָרה ֲחֵבירֹו ֶּבן ַהְמַלֵמד ָּכל" (סנהדרין יט:):

שפיר ביי מיר יעדע תלמיד ווי א קינד, און ווען א אינגערמאן הערט אויף קומען צו די 

  שיעורים רייסט עס מיר ביי מיין הארץ.

עס טוט זייער וויי ווען מען לייגט אריין כוחות אין א מענטש, און נאכדעם פאלט 

ער נישט; ווען איך זאל וויסן אז יענער האט זיך געטראפן א יענער אראפ און קומט מ

צווייטע פלאץ וואו ער שעפט חיזוק און נעמט יראת שמים איז גוט, אדרבה, זאל 

יעדער גיין וואו ער טרעפט מער דעם אייבערשטן, אבער ווען דו זעסט ווי דער מענטש 

קומט  -צייט און דיין בלוט אין וועם דו האסט אריין געלייגט דיינע כוחות הנפש, דיין 

  נישט מער, און פאלט אראפ, און וואו ער איז אראפ געפאלן, דאס טוט זייער וויי וכו'.

נישט אייביג קום איך אן דיר צוריק צו שרייבן ווייל איך בין זייער פארנומען מיט 

י' די בחורים, אבער איך ליין יעדע בריוו וואס דו שרייבסט מיר, און איך בין מיך מח

  דערמיט; שרייב מיר ווייטער, און איך וועל דיר צוריק שרייבן.

  א גוטן טאג.

...  

  יום ד' פרשת במדבר, כ"ח אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  .מרת ... תחי'לכבוד 



 יט

 

איך בעט דיר זייער אז דו זאלסט זיך שטארקן מיט אלע דיינע כוחות, ווייל דער 

פארלאזן; קוק אן דיינע טייערע קינדערלעך ווי זיי זענען אייבערשטער וועט דיך נישט 

מלא חן, אזוי זיס און לעכטיג. שטארק דיך, און דו וועסט בקרוב זען גרויסע ניסים 

וואס דער אייבערשטער וועט מאכן מיט דיר. פון ווען דו האסט גערעדט צו מיר און 

בער, און וואס דיין טייערע דו האסט מיר פארציילט דיינע ווייטאגן וואס דו גייסט ארי

סיי פאר דיר און סיי פאר דיין טייערע מאן  -מאן גייט אריבער, בעט איך פאר ענק 

  ני"ו, אז ענק זאלן נישט האבן מער קיין צער און ווייטאג.

ווי מער א מענטש נעמט אריין אין זיך די אמונה; און חזר'ט איבער די אמונה: 

ֵלָמה. ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים. ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁש "

", איך גלייב מיט מיין גאנצע אמונה אז ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים

דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן, ער פירט אלעס, ער טוט אלעס, ער האט 

טון און וועט אלעס טון; ווי מער א מענטש חזר'ט די ריינע אמונה ווערט אלעס גע

  מען מער און מער פרייליך, און מען ווערט רואיג.

דערפאר בעט איך דיר, ווער נישט צעפאלן און האלט דיך אן מיט אלע דיינע 

כוחות, גלייב אז דער אייבערשטער פירט דיר, און ער פירט דיין מאן מיט דיינע 

  ר, און אלעס איז נאר לטובה.קינדע

בעט דעם אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן און ער זאל רחמנות האבן אויף דיר 

און אויף דיין מאן; דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואסערע כח תפילה האט, און 

אז ווען  :(פרשת בלק, קצה.)וואס תפילה קען אלץ אויפטון. עס שטייט אין זוהר הקדוש 

 ָהָכא ָּבִעיָנא אויינט זיך אויס צום אייבערשטן, זאגט דער אייבערשטער: "א מענטש ו

איך וויל נישט אז בית דין של מעלה זאל זיך אריין מישן ווען  ,"ֵּביָנָנא ִדְידּונּון ִדיָנא ֵּבי

, נאר איך וויל זיין "ִּבְלחֹוָדָנא ְוהּוא ָאָנא"דער מענטש קומט מיט זיינע טענות צו מיר, 

  דעם מענטש וואס וויינט זיך אויס צו מיר.אליין מיט 

-ְלקּוְדָׁשא ֵּתיאּוְבָּתא ְוֵלית"א מורא'דיגער לשון:  (שם)זאגט דער הייליגער זוהר 

, דער אייבערשטער האט נישט קיין "ַקֵּמיּה ְואֹוְׁשדּו לֹון ְמַקֵּבל ַּכד ֶאָּלא הּוא-ְּבִרי
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 ִנטּוֵרי ָּכל ְּדָהאגרעסערע פארגעניגן ווי ווען א מענטש וויינט זיך אויס פאר אים, "

", אלע טירן פון הימל זענען אפען ְלִמְסְּכִנין ְדַׁשְבִקין ַּכָמה ְלֵמְיַעל ָהִכי ַׁשְבִקין א ַּתְרִעין

 ְּבא ְּדָהא"פאר א צעבראכענעם מענטש וואס וויינט זיך אויס פארן אייבערשטן, 

און די תפילות גייען ארויף אן קיין רשות; דאס הייסט, אז ווען א  ,"ָעֳאִלין ְרׁשּוָתא

מענטש גייט אין א ווינקל וואו קיינער איז נישט דארט, און רעדט זיך אויס זיין הארץ 

די תפילות גייען ארויף גלייך צום  -צום אייבערשטן און ער פארציילט אים אלעס 

  אייבערשטן.

זאלסט זיך שטארקן, און נאך אביסל וועסטו דערפאר בעט איך דיר זייער אז דו 

זען א גרויסע ישועה. איך האב דיר געזאגט אז איך וועל דיר שרייבן א תפילה וואס דו 

זאלסט בעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן; איך שיק דיר דא א קליינע תפילה, און לייג 

גרויסע ניסים  צו דיינע אייגענע בקשות וואס דרוקט דיר אויף דיין הארץ, וועסטו זען

וואס דער אייבערשטער וואט מאכן מיט דיר. אויך זאלסטו זאגן מזמור כ"ט פון 

ַהִּׁשְבָעה קֹולֹות ֶׁשָאַמר ָּדִוד " ):, סימן זקליפהאות (ספר המידות, תהילים, ווייל דער רבי זאגט 

פיטל, נעמט מען אוועק ", אז מען זאגט דעם קאַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה -ַעל ַהַּמִים, ְּבִדּבּוָרן 

  דעם רוח רעה וואס כאפט זיך אריין אינעם מענטש.

, ֶגעֶגעְּבן ִמיר ָהאְסט דּו ָוואס ֶלעְּבן ֵׁשייֶנע ֵמיין ַפאר ִדיר ַדאְנק ִאי, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו

 ִאי; ִמיר צּו גּוט ַאזֹוי אּון, ֶעְרִלי ַאזֹוי ִאיז ֶער ִאיז ֶער ָוואס ַמאן ַטייֶעֶרע ֵמיין ַפאר אּון

 ִדיר ַדאְנק ִאי, ֶגעֶגעְּבן ִמיר ָהאְסט דּו ָוואס ִקיְנֶדער ַטייֶעֶרע ַמייֶנע ַפאר ִדיר ַדאְנק

 ַפאר ִדיר ִאי ַדאְנק ִאי; ִליְכִטיג אּון ִזיס ַאזֹוי אּון ֶגעזּוְנט ֶזעֶנען ֵזיי ַאז ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 .ֶגעזּוְנט ִאיז ַמאן ֵמיין אּון ֶגעזּוְנט ִּבין ִאי ַאז אּון, ִמיר ֶגעְּבְסט דּו ָוואס ַאֶלעס

 ְּפָחִדים ֵקיין ָהאְּבן ִניְׁשט ָזאל ִאי ַאז ִמיר ֶהעְלף, ֵזייֶער ִדיר ֶּבעט ִאי, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו

 ֶמער ֶעס ַהאְלט ִאי ִווי ְׁשִּפיר ִאי ַאז, ֶלעְצְטְנס ֶדעְרְׁשָראְקן ַאזֹוי ִּבין ִאי, ְׁשֶרעק אּון

 ַאז ִמיר ֶהעְלף; ְטֶרעְרן ַמייֶנע קּוק אּון, ַצַער ֵמיין ֶזע, ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע; אֹויס ִניְׁשט

 ָזאל ִאי, טּון ָגאְרִניְׁשט ִמיר ֶקען ֵקייֶנער ַאז ְגֵלייְּבן ָזאל ִאי אּון, ְפֵרייִלי ַזיין ָזאל ִאי
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 ַאֶלעס ַאז אּון, ֶחְׁשּבֹון ּפּוְנְקְטִליֶכע ַא  ִמיט ֶוועְלט ֶדער ִפיְרְסט דּו ַאז ֶגעֶדעְנֶקען ְׁשֶטעְנִדיג

 .טֹוָבה ֵמיין ַפאר ִאיז

 ִניְׁשט ִמיר ֶקען ֵקייֶנער, ֵגיין צּו ֶוועם צּו ִניְׁשט ָהאּב ִאי, ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע

 ַאֶלע ִדי ֶמעְנְטְׁשן ַפאר ַפאְרֵצייְלן ִניְׁשט ֶקען ִאי; ַאֵליין ַאזֹוי ִּבין ִאי אּון, ַפאְרְׁשֵטיין

 ֵווייְסט דּו ָאֶּבער, ו"ני ַמאן ַטייֶעֶרע ֵמיין אֹויף אּון ִמיר אֹויף ַאִריֶּבער ֵגייט ָוואס ֵווייָטאְגן

 ִאי ֶּבעט; ֶהעְלְפן ֵאייֶנעם ֶיעְדן ֶקעְנְסט דּו אּון, ַאֶלעס ָדא ַמאְכְסט דּו אּון, ַאֶלעס ָדא

 ַא  ַזיין ָזאל ִאי אּון, ְׁשַטאְרק אּון ֶגעזּוְנט ַזיין ָזאל ִאי ַאז ִמיר ֶהעְלף, ִזיֶסער ַטאֶטע ִדיר

 .ַמאן ֵמיין ַפאר ַווייּב ֶגעזּוְנֶטע ַא  אּון ַמאֶמע ֶגעזּוְנֶטע

 ִאי ַפאל ָנאְכֶדעם ָאֶּבער, גּוט ַאזֹוי ִאי ְׁשִּפיר ִדיר צּו ֶרעד ִאי ֶווען, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

; ַּבאֶהעְרְׁשן ִניְׁשט ִמיר ֶקען ִאי אּון' ְוכּו ְּפָחִדים ַמייֶנע ַאֶלע צּוִריק קּוֶמען ֶעס אּון צּוִריק

 ֶהעְלף, ִמיר ֶהעְלף; ַמֲחָׁשבֹות ְׁשֶלעְכֶטע ׁשּום ֵקיין ָאן ֶמעְנְטׁש ֶגעזּוְנֶטע ַא  ַזיין ִוויל ִאי

 חֹובֹות ַזייֶנע ַאֶלע פּון ֵגיין ַארֹויס ָזאל ֶער ַאז ַמאן ֵמיין ֶהעְלף; ִדיר אּון ְגֵלייּב ִאי, ִמיר

 ִאיִדיֶׁשע ֶעְרִליֶכע אֹויפִציֶען ֶקעֶנען ָזאְלן ִמיר ַאז ֶהעְלף, ְּבֶׁשַפע ַּפְרָנָסה ָהאְּבן ָזאְלן ִמיר אּון

 .דֹורֹות

, ֶוועְגן ַדייֶנעט ַפאר ֶגעֶווען ֶנֶפׁש מּוָסר ִזי ָהאְּבן ָוואס ַצִּדיִקים ַאֶלע ִּבְזכּות ִמיר ֶהעְלף

 ִּבְזכּות, ָאִבינּו ַאְבָרָהם ִּבְזכּות; ֶעְרִליְכַקייט ֵזייֶער אּון ְּתִפיָלה ֵזייֶער, ּתֹוָרה ֵזייֶער ִּבְזכּות

ה ִּבְזכּות, ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִּבְזכּות, ָאִבינּו ִיְצָחק  יֹוֵסף ִּבְזכּות, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ִּבְזכּות, ַרֵּבינּו מֹׁשֶ

 ֶרִּבי ִּבְזכּות, יֹוָחִאי ַּבר ִׁשְמעֹון ֶרִּבי ִּבְזכּות, ַהֶמלֶ  ְׁשמֹה ִּבְזכּות, ַהֶמלֶ  ָדִוד ִּבְזכּות, ַהַצִדיק

 ֵפיֶגא ֶּבן ַנְחָמן ֶרִּבי ִּבְזכּות, טֹוב ֵׁשם ַּבַעל ִיְׂשָרֵאל ֶרִּבי ִּבְזכּות, ַאְׁשְּכַנִזי לּוְרָיא ִיְצָחק

 .ִמְּבֶרְסֶלב ְׁשמֹה ֱאִליֶעֶזר ַרֵּבינּו ִּבְזכּות, ִמְּבֶרְסֶלב ָנָתן ֶרִּבי ִּבְזכּות, ִמְּבֶרְסֶלב

  .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן, ְוגֹוֲאִלי צּוִרי' ה - ְלָפֶני ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי, ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיּו

דו זאלסט מיר שרייבן אויב דו האסט באקומען די בריוו, און איך איך בעט דיר אז 

  בין זיכער אז דו וועסט האבן א גרויסע נס.

...  
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  יום ד' פרשת במדבר, כ"ח אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  וע תלמידים ני"'לכבוד מיינע חשוב

 עפענען א בית המדרש 'היכלגעלויבט דעם אייבערשטן אז איר זענט זוכה צו 

  .הקודש'

בעפאר דער הייליגער רבי איז אוועקגעפארן פון ברסלב אויפן וועג זיך צו באזעצן 

אין אומאן, און דער בעל עגלה איז שוין געשטאנען אינדרויסן מיט די פערד און וואגן; 

אויפן וועג ארויס האט דער רבי זיך אפגעשטעלט ביים טיר, און געהאלטן די האנט 

" איר זאלט זיך ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ,ִּתְראּו ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחדגט: "אויפן מזוזה, און געזא

אּוַלי ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשי  ,ִּכי ִאם ִּתְתַּפְּללּו ְּבַכָּוָנהצוזאמנעמען און דאווענען צוזאמען, "

", ווייל אויב איר וועט זיך האלטן צוזאמען, און דאווענען מיט אֹוִתי ְלָכאן עֹוד ַהָּפַעם

; זעט מען (חיי מוהר"ן, סימן קפה)כוונה, אפשר וועט איר מיר קענען צוריק ממשיך זיין 

און  פון דעם אז דער רבי האט זייער שטארק געוואלט אז מען זאל דאווענען צוזאמען

יז געווען דעם הייליגן רבינ'ס רצון; לערנען צוזאמען אין א ברסלב'ער שטיבל. דאס א

  דערפאר זאלט איר זיך האלטן צוזאמען און אכטונג געבן אז עס זאל זיין א שיינע שול.

איר האט מיר געבעטן אז איך זאל אייך שרייבן אפאר נקודות אויף וואס מען זאל 

  אכטונג געבן ביי אייך אין שול.

ישט רעדן ביים דאווענען, אפילו דאס ערשטע זאך דארף מען וויסן אז מען טאר נ

אין סתם א שול אז מען רעדט ביים דאווענען איז דאס א גרויסע עבירה, ווייל אז מען 

שטערט דאס דאווענען און מען שטערט אנדערע מענטשן איז מען א חוטא ומחטיא 

את הרבים, כל שכן אז מען רעדט און מען שמועסט אין דעם רבינ'ס שול באקומט 

ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת " (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):סער עונש. דער רבי זאגט מען א גרוי

", ווער עס האט ליב דעם צדיק ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע

דארף אכטונג געבן אז עס זאל נישט ארויסגיין א שלעכטע נאמען אויפן צדיק; 

ער עס שטערט דעם רבינ'ס שול באקומט אן עונש. ממילא דאס ערשטע דערפאר, וו

  זאך זאלט איר אכטונג געבן נישט צו רעדן ביים דאווענען.
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אויב וויל מען אז דער שול זאל מצליח זיין דארף מען זיך האלטן צו א זמן, ווייל 

ל מען קען נישט מצליח זיין אויב מען האלט זיך נישט צו קיין זמנים. בדרך כל

דאווענען אלע שולן בערך אין די זעלבע צייט; פרייטאג צו נאכטס דאווענט מען ביים 

ביז א דריי פערטל שעה נאכן זמן,  -זמן הדלקת הנרות, אדער אביסל שפעטער 

מוהרא"ש ז"ל האט נישט געהאלטן פון דאווענען שבת פארן זמן הדלקת הנרות, און 

  .שבת אינדערפרי דאווענט מען ניין דרייסיג

שבת אינדערפרי נאך שחרית מאכט מען א קידוש, און מען לערנט פאר סיפורי 

מעשיות. דער וואס לערנט פאר דארף דער עיקר מחזק זיין, ווייל היינט גייט איבער 

אויף מענטשן זייער אסאך שוועריקייטן, און ווען א אינגערמאן קומט שבת אין שול 

פון אלעס וואס גייט אריבער אויף אים, דאווענען, קומט ער צעבראכן און צעשניטן 

און ווען מען רעדט דיבורים פון רבי'ן און פון מוהרא"ש ז"ל קען מען פשוט מחי' זיין 

א איד; דערפאר דארף מען זען אז בשעת מען רעדט, סיי ביי ספורי מעשיות אדער ביי 

האט אזעלכע  שלש סעודות וכו', זאל מען נאר רעדן התחזקות פון רבי'ן, ווייל דער רבי

  התחזקות וואס איז מחי' און מחזק יעדן איינעם.

מען דארף אכטונג געבן אויף די קינדער אז זיי זאלן נישט שטערן דאס דאווענען; 

יעדע טאטע איז פאראנטווארטליך אויף זיינע קינדער, און מען קען נישט ברענגען 

ה האב איך איינגעפירט אז קליינע קינדער וואס שטערן און וויינען וכו'. דא אין ישיב

מען טיילט קארטלעך פאר אלע קינדער וואס דאווענען שיין, און יעדע שטיק צייט 

טיילט מען פרסים לויט וויפיל קארטלעך יעדע קינד האט; דאס האב איך געטון ווייל 

איך האב געזען אז עס זענען דא עלטערן וואס עס גייט זיי נישט אן צו זייערע קינדער 

וִבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים, ִהְׁשַּתֵּדל " (אבות ב, ה):ן יא צו נישט, האב איך געטראכט דאווענע

", איך גיי ארום ביים דאווענען און איך טייל אויס קארטלעך פאר אלע ִלְהיֹות ִאיׁש

  קינדער וואס דאווענען און זיצן שיין אויפן פלאץ.

עליה לתורה, אבער רעדן ביי אז א גאסט קומט דארף מען אים מכבד זיין מיט אן 

דאס איז נישט קיין כיבוד זאך, נאר דאס  -שלש סעודות אדער דאווענען פארן עמוד 
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ווענדט זיך, ווייל אז איר וועט צושיקן סתם א גאסט צום עמוד, און יענער וועט 

אנהייבן שלעפן דאס דאווענען וועט זיך אנהייבן א געשמועסאכטס; דאס זאלסט איר 

ווען א מענטש קומט אין שול, וויל ער נישט שמועסן נאר ער וויל דאווענען,  גוט וויסן:

און דאס וואס מען זעט אז אין אסאך בתי מדרשים שמועסט מען מיט א מורא'דיגע 

הפקירות, אין דעם זענען שולדיג די וואס דאווענען לאנג, און ציען אויס דאס 

האבן נישט קיין כח צו ווארטן, הייבט דאווענען אבי אין דער וועלט אריין; די מענטשן 

זיך אן א געשמועסאכטס, נישט אז דאס איז א תירוץ אז מען מעג שמועסן ביים 

דאווענען, ווייל מען טאר נישט שמועסן ביים דאווענען און עס איז זייער א גרויסע 

עבירה, נאר איך שרייב דיר די סיבה פון וואו עס קומט, און צוליב דער סיבה קומען 

מענטשן שפעט צום דאווענען, ווייל מען מאכט זיך א חשבון 'איך וועל קומען שפעט, 

און איך וועל נאך האבן אסאך צייט צו דאווענען, ווייל מען ציט אויס דאס דאווענען'; 

מוהרא"ש ז"ל האט מיר געזאגט אז שבת אינדערפרי דארף נישט נעמען דאס דאווענען 

  מער ווי צוויי שעה.

איר וועט מצליח זיין; דער עיקר איז אז קיינער זאל נישט קוקן אויף  איך האף אז

א צווייטן, און קיינער זאל זיך נישט זיין פארנומען מיט יענעמ'ס רוחניות. אז מען זעט 

א אינגערמאן קומט אריין שפעט ווען מען האלט שוין טיף אינמיטן דאווענען, האט 

ען קיינמאל נישט וויסן וואס יענער איז דאס מיט קיינעם נישט צוטון; ווייל מען ק

אריבער די נאכט אין שטוב, אפשר איז ער אויפגעווען א גאנצע נאכט מיט א קינד 

וכדומה לזה, נאר יעדער זאל דאווענען פאר זיך אויף זיין פלאץ; אויב וועט איר מקיים 

  זיין דאס אלעס וועט איר מצליח זיין.

ות, אבער יעצט בין איך פשוט פארנומען איך וועל ענק נאך שרייבן מער באריכ

מיט מיין שמחה; איר דארפט זיך נישט מטריח זיין אריין צו קומען, איך נעם אן אייער 

  ברכת מזל טוב פון דארט.

...  
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  יום ה' פרשת במדבר, כ"ט אייר, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

היינט מכניס צו זיין מיין זון  געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען

יוסף ני"ו לבריתו של אברהם אבינו; מען וואונטש ביים ברית: "כשם שנכנס לברית, 

כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים". ווייל ווען דער קינד גייט צום ברית, גייט 

ער אן חכמות און אן חקירות, נאר בתמימות ופשיטות, וועגן דעם וואונטשט מען אים 

"אז אזוי ווי דו האסט מקיים געווען מצוות מילה בתמימות ופשיטות, אזוי זאלסטו 

  לערנען און חתונה האבן, און טון אלע מצוות אן קיין חכמות.

ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא " (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן יב):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

" דער עיקר אידישקייט איז ווען מען , ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹותַרק ֵליֵלך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות

ד ְּכגֹון ָהְרָׁשִעים ַהְּגדֹוִלים ְמאֹ , ְוֵיׁש ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבהפירט זיך פשוט אן קיין חכמות; 

", אסאך רשעים ְוַהּכל ָהָיה ַעל ְיֵדי ָחְכָמָתם ְוִׂשְכָלם, ַהְמֻפְרָסִמים, ֶׁשִהְטעּו ֶאת ָהעֹוָלם

ואס האבן פארדרייט די וועלט מיט זייערע טעותים, איז אלעס געקומען ווייל זיי ו

  האבן געניצט זייער חכמה.

אבער ווען א מענטש פירט זיך בתמימות ופשיטות קען ער נישט פארפירט ווערן, 

ווייל ער קוקט אייביג צי ער טוט וואס דער אייבערשטער זאגט; שלמה המלך זאגט 

  גייט אויף א זיכערע וועג. -ווער עס גייט בתמימות  ," ַּבֹּתם ֵיֶל ֶבַטחהֹוֵלאין משלי: "

ערב ראש חודש סיון; עס שטייט פון של"ה  -היינט איז זייער א גרויסער טאג 

הקדוש אז היינט איז זייער א גרויסער טאג, און עס איז היינט מסוגל צו בעטן דעם 

נעם דיר אפאר מינוט און בעט דעם אייבערשטן אויף ערליכע קינדער. דערפאר 

אייבערשטן די תפילת השל"ה, ווייל דאס איז דער סוד פון גוטע קינדער: "תפילה און 

  נאכאמאל תפילה".

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

ץ חיים זי"ע זי"ע, און אים געבעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט דער הייליגער חפ
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גענומען א תהלים וואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט, און דאס געוויזן פאר 

דעם איד און אים געזאגט: "זעסט, דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע ע"ה, וואו זי 

פלעגט יעדן טאג וויינען צום אייבערשטן אז זי זאל האבן גוטע קינדער"; אזוי איז 

  קינדער: מען זוכה צו גוטע

, ָהעֹוָלם ִמֶּׁשָּבָראָת  ֱאֵהינּו הּוא ְוַאָּתה, ָהעֹוָלם ָּבָראָת  ֶׁשא ַעד ֱאֵהינּו ְייָ  הּוא ַאָּתה

 ּתֹוָרְת ְּבֶאְמָצעּות ֱאָלהּוָת ְלִאְׁשְּתמֹוַדע ְּבִגין עֹוָלְמ ּוָבָראָת . ַאל ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד ּוֵמעֹוָלם

 ּוִבְׁשִביל ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל", ְּבֵראִׁשית. "ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו ַהְּקדֹוָׁשה

, ַהְּקדֹוָׁשה ּתֹוָרְת ָלֶהם ְוָנַתָּת , ָהֻאּמֹות ִמָּכל ָּבֶהם ָּבַחְרָּת  ֲאֶׁשר ְוַנֲחָלְת ַעְּמ ֵהם ִּכי, ִיְׂשָרֵאל

 ְׁשֵני ֱאֵהינּו ְייָ  ִמְּמ ָלנּו ָּבא ַהּתֹוָרה ִקּיּום ְוַעל ָהעֹוָלם ִקּיּום לְועַ . ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְוֵקַרְבָּתם

", ְּבֵניֶכם ֶאת אֹוָתם ְוִלַּמְדֶּתם" ְּבתֹוָרְת ְוָכַתְבָּת ", ּוְרבּו ְּפרּו" ְּבתֹוָרְת ָּכַתְבָּת . ִצּוּוִיים

 ַאף ָיַצְרָּת , ָּבָראָת  ְוִלְכבֹוְד, ָלֶׁשֶבת ִאם ִּכי ָבָראָת  ְלתֹהּו א ִּכי, ֶאָחת ִּבְׁשֵּתיֶהן ְוַהַּכָּוָנה

 ְולֹוְמֵדי ְׁשֶמ יֹוְדֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוֶצֶאָצֵאי ְוֶצֱאָצֵאינּו ֲאַנְחנּו ֶׁשִּנְהֶיה ְּכֵדי, ָעִׂשיָת 

ּתֹוָרֶת. 

 ֶׁשְּתָחֵּנִני ַעד ְּתלּויֹות ְל ְוֵעיַני, ְּתִחָּנִתי ְוַאִּפיל, ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל ְייָ  ֵאֶלי ָאבֹוא ּוְבֵכן

 ַעד ְּבֵניֶהם ּוְבֵני ּוְבֵניֶהם ֵהם ְוִיְרּבּו ִיְפרּו ֵהם ְוַגם, ּוָבנֹות ָּבִנים ִלי ְלַהְזִמין ְּתִפָּלִתי ְוִתְׁשַמע

 ּוְלַלֵּמד ִלְלמֹד ַהְּקדֹוָׁשה ְּבתֹוָרְת ַיַעְסקּו ֻּכָּלנּו ַוֲאַנְחנּו ַוֲאִני ֶׁשֵהם ְלַתְכִלית ַהּדֹורֹות ָּכל סֹוף

 ְוַדֵּבק ְּבתֹוָרֶת ֵעיֵנינּו ְוָהֵאר, ְּבַאֲהָבה ּתֹוָרְת ַּתְלמּוד ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ּוְלַקֵּים ְוַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹר

 ֲאֻרִּכים ַחִּיים ְלֻכָּלנּו ֵּתן, ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינּו. ְׁשֶמ ֶאת ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְּבִמְצוֹוֶתי ִלֵּבנּו

 ְּכמֹו ִנְצִחִּיים ְלַחִּיים ָזְכֵרנּו, ְּבַרֲחִמים ְלַחִּיים ְיצּוָריו זֹוֵכר ָהַרֲחִמים ָאב ָכמֹו ִמי, ּוְברּוִכים

". ְּבִיְרָאֶת, "ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַרּבֹוֵתינּו ּוֵפְרׁשּו", ְלָפֶני ִיְחֶיה לּו" ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשִהְתַּפֵּלל

 ְוַאל, ָּכֵׁשר ֶזַרע עֹוָלם ַעד ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ֶׁשְּיֵהא ִמְּלָפֶני ּוְלַחֵּנן ְלַבֵּקׁש ָּבאִתי, ֵּכן ַעל ִּכי

 ְוָיָׁשר ְוטֹוב ֶוֱאֶמת ָׁשלֹום ַא, ָוֶׁשֶמץ ְּפסּול ׁשּום עֹוָלם ַעד ַזְרִעי ּוְבֶזַרע ּוְבַזְרִעי ִבי ִיָּמֵצא

, ַתְלמּוד ָמאֵרי, ִמְׁשָנה ָמאֵרי, ִמְקָרא ָמאֵרי, תֹוָרה ַּבֲעֵלי ְוִיְהיּו, ָאָדם ּוְבֵעיֵני ֱאִהים ְּבֵעיֵני

 ְּבַאֲהָבה ְוַיַעְבדּו, ְּתרּוִמּיֹות ִמּדֹות ָמאֵרי, ֲחָסִדים גֹוְמֵלי ָמאֵרי, ִמְצָוה ָמאֵרי, ָרָזא ָמאֵרי

 ְוֵתן, ְּבָכבֹוד ַמְחסֹוָרּה ֵּדי ֵמֶהם ּוְגִוָּיה ְּגִוָּיה ְלָכל ְוֵתן. ִחיצֹוִנית ִיְרָאה ְוא, ְּפִניִמית ָאהּוְבִיְר 

 ְוָׁשלֹום ְוַאֲחָוה ַאֲהָבה ְוִיְהֶיה, ָוֶחֶסד ְוֵחן ְויִֹפי קֹוָמה ָלֶהם ְוֵתן, ְוכַֹח  ְוָכבֹוד ְּבִריאּות ָלֶהם
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 ִזּוּוָגם ֵהם ְוַגם, ַצִּדיִקים ִמֶּזַרע ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ִמֶּזַרע ֲהגּוִנים ִזּוּוִגים ָלֶהם ְוַתְזִמין, ֵּביֵניֶהם

 .ּוְלָכאן ְלָכאן עֹוֶלה ֶאָחד ִזָּכרֹון ִּכי, ֲעֵליֶהם ִהְתַּפַּלְלִּתי ֲאֶׁשר ְּכָכל ְּכמֹוָתם ִיְהיּו

 ִׁשְמ ְלַמַען ֵאֶּלה ְּבָכל ַכָוָנִתי ִּכי, ִלִּבי ַמְצּפּוֵני ִנְגלּו ּוְלָפֶני, ַּתֲעלּומֹות ָּכל יֹוֵדעַ  ְייָ  ַאָּתה

 ַהְּקדֹוִׁשים ָהָאבֹות ַּבֲעבּור ֲעֵנִני ְייָ  ֲעֵנִני ֵּכן ַעל. ַהְּקדֹוָׁשה ּתֹוָרְת ּוְלַמַען ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול

 ָּדִוד ּוַבֲעבּור, ְלָׁשְרָׁשם ּדֹוִמים ָהֲעָנִפים ִלְהיֹות ָּבִנים ּתֹוִׁשיעַ  ּוִבְגָלָלם, ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם

ְּברּוַח  ַהְּמׁשֹוֵרר, ַּבֶּמְרָּכָבה ְרִביִעי ֶרֶגל ַעְבֶּד ָקְדֶׁש. 

. ָל ְוטֹוב ַאְׁשֶרי תאֵֹכל ִּכי ַּכֶּפי ְיִגיעַ . ִּבְדָרָכיו ַההֵֹל' ה ְיֵרא ָּכל ַאְׁשֵרי ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר

 ָּגֶבר ְיבַֹר ֵכן ִכי ִהֵּנה. ְלֻׁשְלָחֶנ ָסִביב ֵזיִתים ִּכְׁשִתֵלי ָּבֶני ֵביֶת ְּבַיְרְּכֵתי ּפִֹרָּיה ְּכֶגֶפן ְּתֶאְׁש 

 ַעל ָׁשלֹום ְלָבֶני ָבִנים ּוְרֵאה. ַחֶּיי ְיֵמי ּכֹל ְירּוָׁשָלִים ְּבטּוב ּוְרֵאה ִמִּצּיֹון' ה ְיָבֶרְכ'. ה ְיֵרא

 .ִיְׂשָרֵאל

 ֲאֶׁשר רּוִחי ְייָ  ָאַמר אֹוָתם ְּבִריִתי זֹאת ַוֲאִני. ַהָּפסּוק ָּבנּו ְיֻקַּים, ְּתִפָּלה ׁשֹוֵמעַ  ְייָ  ָאָּנא

ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ּוְדָבַרי ָעֶלי א ְּבִפי ָימּוׁשּו ּוִמִּפי ִמִּפי ֶזַרע ּוִמִּפי ַזְרֲע ֵמַעָּתה ְייָ  ָאַמר ַזְרֲע 

  .ְוגֹוֲאִלי צּוִרי ְייָ  ְלָפֶני ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיּו. עֹוָלם ְוַעד

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט אויך מאכן שמחות, און זען נחת 

  פון דיינע קינדער געזונטערהייט.

...  

  בעזהשי"ת

  תשע"ז לפ"קערב שבת קודש פרשת במדבר, ראש חודש אייר, שנת 

  ני"ולכבוד 

א מחי' אז עס קומט שוין שבת קודש; א טאג וואס מען ווערט נאנט צום 

אייבערשטן, און מען קען זיך אביסל כאפן דאס אטעם. א גאנצע וואך איז מען אזוי 

פארנומען צו ברענגען פרנסה, אז מען האט קוים צייט צו רעדן מיט די ווייב און 

ון לערנען, אבער ווען עס קומט אזא גרויסע טאג ווי שבת ווער רעדט נאך פ -קינדער 
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קודש ווען מען דארף רוען, קען מען אביסל לערנען און זיך אביסל צוריק כאפן מיט 

  די שיעורים כסדרן. 

גרייט דיר אן שיינע מעשיות וואס צו דערציילן שבת ביי דער סעודה, ווייל קינדער 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רמח):דער רבי זאגט האבן זייער ליב צו הערן מעשיות, און 

מעשיות פון צדיקים  פארציילן ",דֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹ ַּדע"

ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב  ִּכי"איז זייער א גרויסע זאך, 

ווייל ווען מען הערט א מעשה  ",דְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹ

און מען באקומט א מורא'דיגע חשק  ,געפלאמטדאס הארץ אויפפון א צדיק, ווערט 

אזוי דער צדיק האט זוכה געווען  ווי הערטמען ווען ווייל  ;צו ווערן אן ערליכער איד

וויל מען אויך  -זיינע מדריגות און ער איז בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות צו אלע 

ווען ער הערט א מעשה פון א צדיק ווערט ער זייער  -ווערן א צדיק, בפרט א קינד 

  נתעורר דורך דעם.

וואלסטו עוסק געווען אביסל אין הפצה; היינט צוטאגס דארף מען זיך  יהלווא

, ווייל היינט צו טאגס זענען מענטשן אזוי צעבראכן, אז נישט שעמען צו גיין 'הפצה'

יעדער איינער דארף אביסל חיזוק, און יעדער וויל הערן עפעס א פאזעטיווער ווארט. 

ווען דו געבסט פאר איינעם א ספר אדער א קונטרס האסטו אים פשוט געגעבן לעבן, 

עבראכן, ווייל קיינער בפרט פאר בחורים און מיידלעך וואס זיי זענען דאס מערסטע צ

פארשטייט זיי נישט, און קיינער קוקט נישט אויף זיי, בשעת זיי גייען אריבער זייער 

 -שווערע און ביטערע נסיונות, און פאלן אראפ אין ביטערע עבירות; אין פגם הברית 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, וואס די עבירה מאכט דעם מענטש זייער צעבראכן 

סט אינגאנצן אויס דעם מח, ביז מען טראכט מחשבות פון זיך נעמען דאס און עס ריי

לעבן השם ישמרינו. און מיט א ספר אדער א קונטרס אדער א סי די וכו' וואס זיי 

  באקומען, ראטעוועט מען זיי דאס לעבן.

פארוואס איז געקומען די ביטערע גזירה פון  (תנא דבי אליהו רבה, פרק יא):חז"ל זאגן 

ווייל ווען די  ש בגבעה' וואס זיבעציג טויזענט אידן זענען דעמאלט געשטארבן?'פלג
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אידן זענען אריין אין ארץ ישראל, וואלטן ווען די סנהדרין געדארפט גיין 'הפצה' יעדן 

טאג צו א צווייטע שטאט; איין טאג קיין ירושלים, איין טאג קיין חברון, איין טאג 

ה מיט אידישע קינדער, און זיי וואלטן זיך ווען ל, און לערנען תור-קיין בית א

געדארפט מאכן גוטע שיך אז מען זאל האבן כח צו גיין, אבער זיי האבן נישט אזוי 

 ָעַלי ָׁשלֹום"געטון, נאר יעדער האט זיך באשעפטיגט מיט זיינע ענינים, און געזאגט: 

  דערפאר איז געקומען די ביטערע גזירה. -, "ַנְפִׁשי

א חוב אויף אונז ארויס צו גיין אין די גאסן און פארשפרייטן פאר  דערפאר ליגט

יעדן איינעם אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט; איך בעט דיר אז דו זאלסט 

אויך גיין יעדן טאג אביסל הפצה, און מוהרא"ש ז"ל האט צוגעזאגט אז ווער עס וועט 

  עוסק זיין אין הפצה וועט האבן שפע.

 ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל - ְלַבָּטָלה ֶזַרע ְלהֹוָצַאת "ִּתּקּון :מא)סימן  ,ניאוףאות  ,(ספר המידות אגטדער רבי ז

אז  פארעכטן די עבירה פון פגם הברית? וויאזוי קען מען, ִּבְתׁשּוָבה" ָאָדם-ְּבֵני ְלַהֲחִזיר

גרעסערע זאך נישט דא קיין ענגט צוריק מענטשן צום אייבערשטן; עס איז מען בר

ם, ווי צוריק ברענגען ן צו פארעכטן זיינע נישט גוטע מעשיוואס א מענטש קען טו

  מענטשן צום אייבערשטן.

ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל " (תהלים מא, ב):אויפן פסוק ) חלק א', סימן קו ,(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 

"; דאס הייסט, ווער איז ַעתֵאין ֲעִנּיּות ֶאָּלא ִמן ַהַּד " (נדרים מא.):", אז חז"ל זאגן ָּדלֶאל 

א מענטש וואס האט קשיות  -אן אמת'ער ארעמאן? דער וואס האט נישט קיין שכל 

אויפן אייבערשטן, און אז מען האט רחמנות אויף אזא מענטש און מען איז אים מחזק 

 ַמְׂשִּכילוואויל איז פארן מענטש,  - ַאְׁשֵרידאס איז די געסטע צדקה. זאגט דער רבי:   -

אין א מענטש וואס איז צעבראכן; דאס איז הפצה,  - ָּדלֶאל וואס ברענגט אריין שכל,  -

אז מען נעמט א זעקל ספרים וכדומה, און מען גייט אויף די הייזער און מען איז מזכה 

  נאך אידן, און מען איז מחזק נאך אידן; הלואי זאלסטו יעדן טאג עוסק זיין אין הפצה.

ישט דאווענען וותיקון יום טוב שבועות, ווייל מיין ווייב תחי' איך וועל דאס יאר נ

קומט אהיים אויף יום טוב און איך וועל דארפן העלפן אין שטוב. דאס האב איך מקבל 
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געווען פון מוהרא"ש ז"ל, אז דער אייבערשטער איז אין שטוב, און מען דארף העלפן 

  די ווייב.

שווער צו העלפן אין שטוב ווייל ער וויל א אינגערמאן זאגט מיר אז עס איז אים 

לערנען נאך און נאך, זאג איך אים: "מאך דיר א צעטל, און שרייב אריין יעדעס מאל 

עוד הפעם  יווען דו העלפסט דיין ווייב, אזוי ווי דו שרייבסט יעדן טאג 'סיימת

ת משניות', 'סיימתי עוד הפעם ש"ס', אזוי זאלסטו שרייבן: "עזרתי עוד הפעם א

אשתי", "יום ו' ערב שבת במדבר תשע"ז, קמתי עוד הפעם באמצע הלילה לעזור את 

  אשתי..." 

  א גוט שבת.

... 

  בעזהשי"ת

  ערב שבת קודש פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשע"ז לפ"ק

  מרת תחי'לכבוד 

איך האף אז דו האסט הנאה געהאט פון די פרויען צוזאמקום און פון די שיעור די 

גלייב מיר, עס איז מיר נישט גרינג צו געבן אזא שיעור און רעדן וכו', איך טו וואך; 

  עס נאר ווייל מוהרא"ש ז"ל האט מיר געהייסן רעדן צו די פרויען וכו' וכו'.

זע צו זיין פרייליך, און בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זיין רואיג און פרייליך 

עסט זיין פרייליך וועט די גאנצע שטוב זיין און אין א גוטע גוסטע, ווייל אז דו וו

ווען די מאמע איז פרייליך זענען די קינדער  -פרייליך. אלעס ווענדט זיך אין דיר 

פרייליך, און ווען די מאמע איז אנגעצויגן זעט מען עס אן אויף די קינדער. דערפאר 

וואס דו  בעט אסאך דעם אייבערשטן אויף שמחה; איך שרייב דיר א קליינע תפילה

, צּוְפִריְדן ַזיין ָזאל ִאי, ְפֵרייִלי ַזיין ָזאל ִאי ִמיר ֶהעְלף עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹוזאלסט בעטן: 

 גּוֶטע ַא  ִאין ַזיין ָזאל ִאי ִמיר ֶהעְלף ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע ;ַזיין אנֵ ְמַק  ֵקייֶנעם ָזאל אּון ִאי
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Mood ִאי ֶווען ַווייל ְפֵרייִלי ִּבין ְפֵרייִלי ַמאן ֵמיין ִאיז, ִאי ַאז אּון ַמאן ֵמיין אּון 

 ָזאל ַאז ִאי ַּבאֶׁשעֶפער ִמיר ֶהעְלף ;צּוְפִריְדן אּון רּוִאיג ִקיְנֶדער ִדי ֶזעֶנען ְפֵרייִלי ֶזעֶנען

 ִמיר ֶקען ֵקייֶנער ַאז ֶגעֶדעְנְקן ָזאל ִאי ,ְׁשֶרעק ׁשּום ֵקיין אּון ַּפַחד ׁשּום ֵקיין ָהאְּבן ִניְׁשט

 .דּו ָנאר ,טּון גּוְטס ָגאְרִניְׁשט אּון טּון ְׁשֶלעְכְטס ָגאְרִניְׁשט

 אֹויְפצּוֶען ֶקעֶנען ָזאְלן ַאז ִמיר ַמאן ֵמיין ֶהעְלף אּון, ִמיר ֶהעְלף ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגער

 ַהֵׁשם ֲעבֹוַדת צּו אּון ּתֹוָרה צּו ִקיְנֶדער אּוְנֶזעֶרע ַזיין אּון ְמַגֵדל ,ְׁשטּוּב ֶעְרִליֶכע ֵׁשייֶנע ַא 

 ֶעְרִליֶכע ָנאר - ָגאְרִניְׁשט ִוויל ִאי אּון ָגאְרִניְׁשט ַדאְרף ִאי ,עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו .ִיְתָּבַר 

  .ִקיְנֶדער

איך שרייב דיר נאר אפאר שורות ווי אזוי דו זאלסט אנהייבן צו רעדן צום 

אייבערשטן, אבער דער עיקר איז אז דו אליין זאלסט ארויס זאגן דיינע פילינגס און 

  דיינע ווייטאגן צום אייבערשטן.

מוהרא"ש פלעגט זאגן אז דער עיקר דארף מען בעטן דעם אייבערשטן אויף 

שמחה,  ווייל ווען א מענטש איז פרייליך און ער דאנקט דעם אייבערשטן אויף יעדע 

זאך וואס דער אייבערשטער געבט אים, פאלן אוועק אלע פראבלעמען און אלע 

טש קען ווערן אין איין מינוט אימגליקליך השם ישמרינו, ווייטאגן וכו'. א מענ

אנשטאט זיך אפרעדן און קרעכצן א גאנצן טאג, דארף א מענטש דאנקען דעם 

  אייבערשטער אויף אלע גוטע זאכן וואס ער האט.

ר' נתן ז"ל פלעגט זאגן: "ווען א מענטש רעדט זיך אפ; מען פרעגט אים: "וואס 

שט גוט", זאגט דער אייבערשטער, 'קוק אן דעם מאכסטו?" ענטפערט ער: "ני

מענטש; איך געב אים גוטס און ער רעדט זיך אפ, איך וועל אים ווייזן וואס מיינט 

שלעכטס', אבער ווען א מענטש דאנקט דעם אייבערשטן, מען פרעגט אים: "וואס 

מאכסטו?" "וואס הערט זיך?" ענטפערט ער נאר: "ברוך השם", "געלויבט דעם 

בערשטן", זאגט דער אייבערשטער, 'קוק אן דעם מענטש, ער האט גארנישט אין איי

לעבן, און ער איז אזוי פרייליך און אזוי דאנקבאר; איך וועל אים ווייזן וואס מיינט 

  גוטס', און מען געבט אים א גוטע לעבן.



 לב

 

  זאלסט האבן א פרייליכע שבת, און א גרינגע ערב יום טוב.

... 

  שבת קודש פרשת במדבר, ראש חודש אייר, שנת תשע"ז לפ"קערב  - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך בעט דיר זייער טייערער ..., שטארק דיר מיט אלע דיינע כוחות, און דער 

  אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט טרעפן בקרוב דיין שידוך.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס געשעהט מיט דיינע תפילות; עס שטייט אין 

אז ווען א מענטש וויינט זיך אויס צום אייבערשטן, זאגט  (פרשת בלק, קצה.)זוהר הקדוש 

איך וויל נישט אז בית  ,"ֵּביָנָנא ִדְידּונּון ִדיָנא ֵּבי ָהָכא ָּבִעיָנא אדער אייבערשטער: "

יך אריין מישן ווען דער מענטש קומט מיט זיינע טענות צו מיר, דין של מעלה זאל ז

, נאר איך וויל זיין אליין מיט דעם מענטש וואס וויינט זיך אויס "ִּבְלחֹוָדָנא ְוהּוא ָאָנא"

-ְלקּוְדָׁשא ֵּתיאּוְבָּתא ְוֵלית"א מורא'דיגער לשון:  (שם)צו מיר; זאגט דער הייליגער זוהר 

, דער אייבערשטער האט נישט קיין "ַקֵּמיּה ְואֹוְׁשדּו לֹון ְמַקֵּבל ַּכד ֶאָּלא הּוא-ְּבִרי

 ִנטּוֵרי ָּכל ְּדָהאגרעסערע פארגעניגן ווי ווען א מענטש וויינט זיך אויס פאר אים, "

", אלע טירן פון הימל זענען אפען ְלִמְסְּכִנין ְדַׁשְבִקין ַּכָמה ְלֵמְיַעל ָהִכי ַׁשְבִקין א ַּתְרִעין

 ְּבא ְּדָהא"ס וויינט זיך אויס פארן אייבערשטן, פאר א צעבראכענעם מענטש ווא

און די תפילות גייען ארויף אן קיין רשות; דאס הייסט, אז ווען א  ,"ָעֳאִלין ְרׁשּוָתא

מענטש גייט אין א ווינקל וואו קיינער איז נישט דארט, און רעדט זיך אויס זיין הארץ 

די תפילות גייען ארויף גלייך צום  -צום אייבערשטן און ער פארציילט אים אלעס 

  אייבערשטן.

ברודער, חזק ואמץ, שטארק דיר מיט אלע  דערפער בעט איך דיר טייערע ליבער

דיינע כוחות נישט אויף צו געבן ח"ו, ווייל דיין שידוך וועט דיר אנקומען 

(בבא בתרא אומגעראכטן, און דיין שידוך וועט דיר קומען פון הימל אראפ; חז"ל זאגן 



 לג

 

גן שמועסן אז " אז מענטשן פלעְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות" (בראשית כט, יז):אויפן פסוק  קכג.):

לבן האט צוויי טעכטער און זיין שוועסטער רבקה האט צוויי זינען, דער עלטערער 

זון פון רבקה וועט גיין פאר די עלטערע טאכטער פון לבן, און דער יונגערער זון פאר 

די יונגערע טאכטער; לאה איז געווען עלטער, האט זי געוואוסט אז זי וועט דארפן 

" וואס טוט ?ֵעָׂשו ֶׁשל טּובֹו ַמה", האט זי זיך נאכגעפרעגט: חתונה האבן מיט עשו

", ער איז א שלעכטער ְּבִריֹות ְמַלְסֵטם ,הּוא ַרע ִאיׁשעשיו? האט מען איר געזאגט: "

מענטש און ער בארויבט מענטשן. האט זי געפרעגט: "וואס טוט דער יונגערער זון?" 

ער זיצט  -" אֹוָהִלים יֹוֵׁשב ַּתם יׁשִא האט מען איר געזאגט אז דער יונגערער זון איז א "

  און לערנט.

, אז לאה פלעגט זייער שטארק ֵעיֶניָה  ִריֵסי ֶׁשָּנְׁשרּו ַעד ּבֹוָכה ְוָהְיָתהזאגן חז"ל: 

וויינען צום אייבערשטן אז זי זאל חתונה האבן מיט יעקב אבינו, ביז אירע אויגן 

ברעמען זענען ארויסגעפאלן פון אזוי פיל וויינען, און דער אייבערשטער האט 

צוגעהערט אירע תפילות, און זי האט זוכה געווען חתונה צו האבן מיט יעקב אבינו, 

 ,ֵמָרֵחל ָלֵצאת ְּבכֹוָרה ָהְיָתה ְראּוָיהאר זי האט חתונה געהאט מיט אים, נאר און נישט נ

; צום ערשט האט רחל געדארפט האבן קינדער, אבער ְּבַרֲחִמים ֵלָאה ֶׁשִּקַּדְמָּתּה ֶאָּלא

וויבאלד זי האט אזוי פיל געבעטן דעם אייבערשטן האט זי געבוירן איר בכור בעפאר 

  ויך אז רוב שבטים זענען ארויס געקומען פון איר.רחל האט געהאט קינדער, און א

זעט מען פון דעם אז א שידוך האט נאר צו טון מיט תפילה; ווי מער מען בעט 

(ספר וועט מען עס באקומען. דער רבי זאגט  -דעם אייבערשטן אויף א גוטע שידוך 

"; דאס ַׁשּנֹות ִזּוּוגֹו ַהִּנְכָרז ַּבָּׁשַמִיםָיכֹול לְ  ,ַעל ְיֵדי ְּתִפיָּלה" המידות, אות תפילה, חלק ב', סימן י):

  זעט מען פון לאה, אז זי האט באקומען יעקב אבינו נאר דורך תפילה.

אויף דיין שאלה וואס דו פרעגסט מיר, וואס דו זאלסט טון ביז דיין שידוך קומט 

הפחות אן; זע צו לערנען יעדן טאג אביסל חומש מיט אפאר פרקים משניות, און לכל 

איין דף גמרא. בטל נישט קיין צייט, און זוך דיר א ארבעט וואס צו טון; גיי אביסל 

  הפצה וועסטו זען אז דער אייבערשטער וועט דיר העלפן.



 לד

 

  א גוט שבת.

...  

  ערב שבת קודש פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  מרת ... תחי'.לכבוד 

וכו', אבער איר דארפט פארשטיין אז איך קען נאר זאגן ווען איך הער אייער טענה 

מען פרעגט מיר, און אז איינער פארשטייט אליינס וואס צו טון זאל אים דער 

אייבערשטער העלפן, איך קען נישט צוגיין צו איינעם און אים זאגן: "מען דארף אזוי 

ופט זיך כלומר'יש אז און אזוי טון", אפילו דער מענטש דרייט זיך דא, און ער פאר

  איך בין זיין מורה דרך.

איך מיין אז איר זאלט רעדן צו זיי וכו' אז זיי זאלן פרעגן דעם ראש ישיבה וכו', 

  און אז זיי וועלן מיר פרעגן וועל איך זיי אוודאי זאגן דעת תורה אז ...

ער  וואויל איז פאר אזא איינעם וואס בייגט איין זיין קאפ צו אן ערליכער איד;

העלפן  -נעמט אן ערליכער איד וואס וויל גארנישט אין זיין לעבן, נאר איין זאך 

  אידישע קינדער וכו'.

דאס חזר'ט זיך איבער אין יעדן דור; ווען דער הייליגער רבי איז נסתלק געווארן 

און ר' נתן פלעגט פארלערנען אין שול, פלעגן אנשי שלומינו קלאפן אויפן טיש און 

מיר ווילן נישט הערן וואס איר זאגט, מיר ווילן הערן נאר פון רבי'ן!" איי שרייען: "

שוטה וואס דו ביסט, דאס וואס מען ווייסט פון רבי'ן איז דאך נאר בזכות ר' נתן... 

דאס זעלבע איז געווען ווען מוהרא"ש האט געעפענט 'היכל הקודש', דעמאלט זענען 

ן: "דאס איז נישט דער רבי, דאס איז נישט אלע עזות פנים'ער אנטלאפן, און געשריג

ר' נתן", איי ווער האט דיר מקרב געווען?! ווער האט דיר אויסגעלערנט וואס דער 

  רבי וויל, און וואס ר' נתן זאגט?!



 לה

 

איך האף אז איר פארשטייט וואס איך רעד, און איר וועט זיך אויסקומען מיט זיי; 

  ען פאלגט דערלייגט מען נישט.זאגט זיי אז איך האלט אז ... און אז מ

  א גוט שבת.

...  

  בריווען פון פארגאנגענע יארן

  יום ג' פרשת במדבר, א' סיון, שנת תשע"ו לפ"ק - בעזהשי"ת

  "ו... ני לכבוד

ב"ה איך האב זוכה געווען צו זיין אין ארץ ישראל, און איך בין געווען אין יבניאל 

מתפלל געווען פאר דיר און פאר אלע מיינע ביי מוהרא"ש ז"ל, וואו איך האב אסאך 

  תלמידים בפרטי פרטיות.

איך האב געהאט אזא התעוררות ביי מוהרא"ש אז איך קען דיר נישט מסביר זיין, 

 גדולת כי, דיקא ידעתי אני ידעתי" אני "כי :), סימן א(שיחות הר"ןאזוי ווי דער רבי זאגט 

קען נישט מסביר זיין פאר א צווייטן ווען  לחברו, מען לומר אפשר אי יתברך הבורא

, און מען ציון פון מוהרא"ש איז א מקום נפלא מען שפירט דעם אייבערשטן; דער

"וכמו  אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה: ממש -ווערט דארט נתעורר לתשובה 

זענען בחיים חיותי נתעוררו על ידי אנשים בתשובה, אזוי ווי ווען איך האב געלעבט 

דורך מיר נתעורר געווארן מענטשן תשובה צו טון, כמו כן עכשיו לאחר הסתלקותי 

לעילא, כשיבואי אל קברי יתעוררו בתשובה שלימה, אזוי אויך נאכדעם וואס איך 

וועל אוועק גיין פון דער וועלט, און מען וועט קומען צו מיין קבר, וועט מען אויך 

ופלאות בעזרתו יתברך, ואהיה להם למליץ יושר  תשובה טון, וימשכו לעצמם ישועות

בשמים, ולא אנוח ולא אשקוט עד שיהיה למי שבא אל קברי להתפלל וללמוד ישועה 

שלימה מן השמים", און מוהרא"ש שרייבט אז ער וועט נישט רוען ביז ער וועט פועל'ן 

  פאר דעם מענטש וואס איז געקומען צו אים זאל האבן א ישועה.



 לו

 

יסל ארום געגאנגען צו קברי צדיקים, צווישן אדערע זענען מיר געווען איך בין אב

אין טבריה ביי די צדיקים וואס ליגן דארט; מיר זענען געווען ביי ר' חייא ובניו, וואס 

זאל איך דיר זאגן, עס איז גאר אנדערש ווען מען לערנט יעדן טאג א פרק אין תוספתא, 

ט מיטן צדיק. אזוי אויך זענען מיר געווען ביים ווייל דורכדעם שפירט מען א נאנטקיי

רמב"ם, און אז מען לערנט יעדן טאג אביסל רמב"ם האט מען א טעם ווען מען גייט 

  מתפלל זיין אויף זיין קבר, און אזוי איז ביי אלע קברים.

שטארק דיך, און הייב אן פון דאסניי צו לערנען יעדן טאג אביסל מקרא, ווייל נאר 

  איבער בלייבן פון אונז.דאס וועט 

  איך האב נאך אסאך וואס צו שרייבן אבער איך דארף אריין גיין צו די בחורים. 

  א גוטן טאג.

...  

  יום ד' פרשת במדבר, ב' סיון, שנת תשע"ו לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

אזוי ווי מיר גרייטן זיך שוין צו קבלת התורה, איז יעצט די ריכטיגע צייט זיך צו 

באנייען און אנהייבן לערנען די הייליגע תורה; מען זעט אז יעדער איד ווערט נתעורר 

יום טוב שבועות, און מען מאכט אפ אז מען גייט לערנען, אבער נאכדעם פאלט מען 

סיבה פון דעם איז ווייל מען ווייסט נישט פונעם  צוריק און מען לערנט נישט, דער

אז מען  ,(עיין שיחות הר"ן סי' עו)"דרך הלימוד" וואס דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן 

דארף נישט פארשטיין ווען מען לערנט, מען דארף נאר זאגן די ווערטער אפילו מען 

  פארשטייט נישט עיי"ש.

מיר גלייבן אין רבי'ן, קענען מיר יא אנהייבן  ב"ה אז מיר ווייסן פון רבי'ן און

אפילו מען איז פאריאגט און פארפלאגט, דאך קען מען  -לערנען, ווייל אין יעדע מצב 

  זאגן די ווערטער פון די תורה.



 לז

 

אז מען לערנט תורה ווערט מען פרייליך, און אז מען איז פרייליך האט מען אלע 

א מעשה, אז א  )רק ג', הלכה ב(שקלים פרושלמי ישועות; מיר האבן נעכטן געהאט אין י

חשוב'ע הערנטע האט געבעטן ר' יונה זאל אים זאגן אויב ער טוט איינע פון די דריי 

אויב ער שיכור'ט; אדער ער בארגט אויף ריבות; אדער ער האדעוועט חזירים  -זאכן 

וואס מען מאכט פון דעם אסאך געלט; ווייל זיין פנים איז אזוי ליכטיג און עס שיינט, 

סט אז ער מאכסט אסאך געלט אן ארבעטן שווער, זאגט איר ר' יונה: וואס דאס וויי

איך זאג דיר צו אז איך טו נישט קיין איינע פון די זאכן, נאר איך לערן תורה, און עס 

אז מען לערנט ווערט מען פרייליך, און מען  ָּפָניו", ָּתִאיר ָאָדם "ָחְכַמת: (קהלת ח)שטייט 

 ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים ה' "ִּפּקּוֵדי (תהלים יט, ט):ווי עס שטייט  קומט א ליכטיגע פנים; אזויבא

  אז מען לערנט ווערט מען פרייליך. ֵלב",

 –ווען מיר זאלן נישט מקורב ווערן צום רבי'ן נאר פארן דרך הלימוד אליין 

"דיינו"; שטארק דיך, און לייג יעצט אריין אין טאש א קליינע משניות, ווייל דו קענסט 

נישט וויסן וואו דו דארפסט היינט אנקומען און דו וועסט קענען לערנען דארט פרקים 

משניות; א מענטש טרעפט זיך ביי א דאקטער אדער אויף א פלאץ וואו ער דארף 

ו טון, אויב האט ער מיט זיך א ספר קען ער זוכה זיין ווארטן און ער האט נישט וואס צ

צו לערנען אין די צייט. אויך לייג אריין א משניות אין דיין קאר, אזוי וועסטו האבן 

  שמירה און דו וועסט זוכה זיין צו לערנען תורה.

  א גוטן טאג.

...  

  יום ה' פרשת במדבר, ג' סיון, שנת תשע"ו לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו...  לכבוד

דאס דארפן מען זינגען און טאנצן יעדן טאג;  - ""אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו

אז ברוך השם מיר האבן אזא רבי וואס געבט אונז אזעלכע וואונדערליכע עצות וואס 
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וועלט, און געלויבט איז דער אייבערשטער אז מיר משיח וועט אריין ברענגען אין די 

  ווייסן עס שוין יעצט.

געדענק וואס מוהרא"ש האט גע'חזר'ט מיט אונז ביי יעדע שיעור, אז מיר זאלן 

זיך נישט קריגן אין שטוב, נאר מוותר זיין, און פרובירן מיט אלע כוחות נאכצוגעבן 

שיות אויפן אייבערשטן, אין שטוב; מוהרא"ש זאגט אז יעדער מענטש האט ק

וואס פרעגט: "פארוואס האב איך נאך נישט קיין שידוך?"  -אנגעפאנגען פון א בחור 

א אינגערמאן פרעגט: "פארוואס האב איך דוקא אזא ווייב?" אבער וואויל איז דעם 

מענטש וואס איז זיך מבטל פארן אייבערשטן, און ער גלייבט מיט אמונה שלימה אז 

 –ר ווייסט בעסער ווי אים וואס איז גוט פאר אים, און ער גלייבט אז דער אייבערשטע

'אויב האב איך נאך נישט מיין שידוך איז דאס גוט פאר מיר', און 'אז דער 

שטער האט מיר געגעבן אזא ווייב איז דאס גוט פאר מיר, און איך דארף עראייב

  פרובירן מיט אלע מיינע כוחות צו טרעפן די גוטס אין איר'.

איך בעט דיר זייער מיין טייערע חבר, זאלסט נישט מיינען קיין איין רגע אז א 

צווייטער האט א בעסערע לעבן פון דיר, אדער א צווייטער האט א בעסערע ווייב ווי 

דאס איז א גרויסער דמיון, ווייל אז דו קענסט זיך נישט אויסקומען מיט די פרוי  -דיר 

געגעבן, וואלסטו זיך זיכער נישט געקענט וואס דער אייבערשטער האט דיר 

  אויסקומען מיט א צווייטע פרוי וואס דו מיינסט אז זי איז גוט פאר דיר.

דער יצר הרע האט פיינט א מענטש, און ער וויל אים הרג'ענען און צונעמען זיין 

 לעבן; ער מאכט אז דער מענטש זאל נישט זיין צופרידן פון זיין לעבן, פון זיין ווייב

און פון זיינע קינדער. ער רעדט איין פארן מענטש אז א צווייטער האט א בעסערע 

לעבן, א בעסערע ווייב, בעסערע קינדער, א בעסערע דזשאב וכו'. עס איז דא א ווארט 

אין קבלה שפראך "עירוב טוב ורע"; מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט אז אלע 

ארן, און מיר קענען עס פארשטיין. "עירוב הויכע ווערטער איז פאר אונז געזאגט געוו

טוב ורע" מיינט, אז ווען אדם הראשון האט געגעסן פונעם "עץ הדעת" איז געשען א 

"עירוב טוב ורע", אז יעדער מענטש מיינט: 'ביי מיר איז שלעכט, און ביי יענעם איז 
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ר. אנשטאט גוט'; מען מיינט אז די "טוב" איז ביי יענעם, און דער "רע" איז ביי מי

מען זאל טראכטן אז ביי מיר איז ב"ה גוט, און ביי יענעם ווייס איך נישט, און איך 

וויל נישט וויסן; טראכט מען די גאנצע צייט: 'פארוואס ביי מיר איז נישט גוט?' 

'פארוואס האב איך באקומען אזא ווייב וכו'?' אנשטאט מען זאל זיין פרייליך, און 

מחלות  –אויף וואס מען האט, און אויף וואס מען האט נישט לויבן דעם אייבערשטן 

  און שוועריקייטן וואס מענטשן מאכן נעבעך מיט רח"ל.

א ברסלב'ער חסיד גייט שטענדיג ארום מיט א שמייכל, און טאנצט און זינגט און 

לויבט דעם אייבערשטן; איך האב געהערט פון א ברסלב'ער איד, א תלמיד "היכל 

מורא'דיגע ווארט; עס איז דא א אויסדרוק וואס מענטשן זאגן: "אלעס הקודש" א 

אינאיינעם, איז נישט דא ביי קיינעם", האט ער געזאגט: "אלעס אינאיינעם איז נישט 

דא ביי קיינעם, אויסער ביי איינעם; ביי מיר", און ער זינגט דאס מיט זיין ווייב און 

יך דיר זאגן, עס האט אלע חן אויף דער קינדער און פאר זיינע חברים; וואס זאל א

וועלט ווען א מענטש וואס קען קוים דורך שטופן די וואך, און קוים וואס ער האט 

אויף שבת צו מאכן, און מיט דעם אלעם גייט ער ארום אזוי פרייליך, און זינגט: 

  "אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי קיינעם, אויסער ביי איינעם; ביי מיר".

אר זע אויך צו זינגען דעם ניגון: "אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי קיינעם, דערפ

וועסטו האבן אלעס גוטס. ר' נתן האט געזאגט: "ווען  -אויסער ביי איינעם; ביי מיר" 

דער אייבערשטער הערט ווי א מענטש דאנקט אים און ער לויבט אים, זאגט ער פאר 

ט גארנישט און ער דאנקט מיך, איך וועל אים די מלאכים: "קוקט אן דעם איד, ער הא

ווייזן וואס גוטס מיינט", און פארקערט איז אויך אזוי, אז דער אייבערשטער הערט 

ווי איינער הערט זיך נישט אויף אפצורעדן זאגט ער: "איך וועל אים ווייזן וואס 

  שלעכטס מיינט".

דער אייבערשטער האט דיר איך בעט דיר, זיי פרייליך מיט די ווייב און מיט וואס 

געגעבן; געדענק ווען דו ביסט געווען א בחור האסטו נישט געוואלט לעבן, האסט 

נאר געוואלט חתונה האבן, נו, האסט דאך שוין חתונה געהאט, זיי פרייליך! טראכט 
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נישט: "מע, מיין ווייב איז א שלעכטע, א עקעלדיגע וכו'", נאר זוך אויף א נקודה 

י איר דן לכף זכות. מען גייט שוין באלד אהיים, און עס איז א שאד פאר טובה, און זי

  די פאר יאר וואס מיר לעבן, אז מיר זאלן זיך קריגן און בלאזן איינער אויפן צווייטן.

יעצט לכבוד יו"ט שבועות זע צו קויפן פאר דיין ווייב א שיינע זאך, און שיינע 

נע צעטעלע מיט אפאר שיינע ווערטער, ווי בלומען; און דער עיקר שרייב איר א קליי

  למשל:

  יישר כח מיין טייערע ... 

  דו ביסט מיין לעבן.

  איך האב דיר ליב.

  איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו טוסט פאר מיר און פאר די קינדער. 

וכל המרבה הרי זה משובח; עס דארף נישט גראמען, עס דארף נאר זיין פון הארץ, 

נישט דא א הארץ מאכט מען זיך א הארץ. אזוי ווי ר' נתן האט געזאגט און אז עס איז 

פאר איינעם וואס האט אים געפרעגט: "ווי נעמט מען א הארץ?" האט אים ר' נתן 

  געזאגט: "דו האסט אויך א הארץ, נאר דו באהארצט עס נישט".

וי וואס זאגט דער רבי נאך די מעשה פונעם חכם און תם? "פארשטיי גוט ווי אז

  מען קען האבן א גוט לעבן" עיין שם.

  א גוטן טאג.

...  

 ק"לפ ה"תשע ְׁשַנת, ַוֵיָרא ְלֵסֶדר' ד יֹום - ת"בעזהשי

  י"נ...  ִליֶּבער ַטייֶעֶרע ֵמיין ְלָכבֹוד
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 ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבט ֶעס ַאז ֶגעְלט ַגאְנֶצע ַדיין ַאֶוועק ִניְׁשט ֶגעְּבְסט דּו ַאז ָהאף ִאי

 ִדי ִמיט ָאְנֵגיין ֶקעֶנען ָזאל ִאי ַאז ֶהעְלְפן ִמיר ַפאְרן ּכַֹח  ְיַיֵּׁשר ְגרֹויְסן ַא ; ֶלעְּבן ַדיין ַפאר

 '.ְוכּו ְיִׁשיָבה

 צּו ְמעֹוֵרר ְּכֵסֶדר אּוְנז ִאיז ֶער ָוואס ׁש"מֹוֲהָרא פּון ֵווייְסן ִמיר ַאז ֶׁשָּזִכינּו ַאְׁשֵרינּו

 ִוויְנֶטער ֶיעְצט, ּכּוָלּה ַהּתֹוָרה ְּבָכל ְּכִסְדָרן ִׁשיעּוִרים - ַהִלימּוד ֶדֶר  ֵסֶדר לֹויְטן ֶלעְרֶנען

 ַׁשָּבת ֵליל ִּבְפַרט, ֶלעְרֶנען צּו אֹויף ֶנעְכט ִדי אֹויְסִניְצן ֶמען ֶקען ַנאְכט ִריפְ  ֶוועְרט ֶעס ֶווען

 ָאֶדער ִזיְּבן ְסעּוָדה ִדי ׁשֹוין ֶעְנִדיְגט ֶמען אּון ֵזייֶגער ִדי ֶגערּוְקט ׁשֹוין ָהאט ֶמען ַאז קֹוֶדׁש

 ִדי אּון ַהָקדֹוׁש זֹוַהר ִמיְטן ְסעּוָדה ִדי ָנא ֶזעְצן ַאֶוועק ִזי ֶמען ֶקען, ַאֵזייֶגער ַאְכט

 ַאְנֶדעֶרע ַא  ָהאט ֶמען אּון, ְמַחֶּיה ַא  ַמֶמׁש ָדא ִאיז ָדאס, ַּתְנחּוָמא אּון ַרָּבה - ִמְדָרִׁשים

 .ַׁשָּבת

 ַא  ִזיְצט ָדא אּון; ַזאְכן ַאְנֶדעֶרע ִמיט ֵאייֶנער, ְטָׁשאְלְנט ַא  ִמיט ְמַחֶּיה ִזי ִאיז ֵאייֶנער

 ֶקען ֶמען ָאֶּבער, ִניְׁשט ֵווייְסט ֵקייֶנער אּון' ְוכּו זֹוַהר אּון ִמְדָרׁש ֶלעְרְנט אּון ִאיְנֶגעְרַמאן

 .ַזיין זֹוֶכה ַאְלץ ֶקען ֶמעְנְטׁש ַא  ָוואס צּו ָפאְרְׁשֶטעְלן ִניְׁשט ִזי

 ָהאְסט דּו ַאז ֶגעָהאְלְפן ִדיר ָהאט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער; ַּבְטָלן ֵקיין ִניְׁשט ַזיי ֶדעְרַפאר

 ֶנעְכט ַדייֶנע אֹויְסִניְצן ֶיעְצט ֶקעְנסטּו, ֶלע'ַטאֶטע ַא  ׁשֹוין ִּביְסט דּו אּון ֶגעַהאט ֲחתּוָנה

 צּו ָאְנֶגעהֹויְּבן ָהאְּבן ִאיְנֶגעַלייט אּון ַּבחּוִרים ִּביז טּון ָדאס ְפֶלעג ִאי'. ה ֲעבֹוַדת אֹויף

 ֶמען ֶקען זּוֶמער; ַנאְכְטס צּו ְפַרייִטיג ְׁשֶּפעט ִּביז ִמיר ַּביי ֶמען ִזיְצט ַהייְנט, ִמיר צּו קּוֶמען

 ַאֶוועק ִזי ֶזעְצט ֶמען אּון ִמְקָוה ִאין ִריפְ  ֵגייט ֶמען - ָנאְכִמיָטאג ְפַרייִטיג טּון ָדאס

 .ֶלעְרֶנען

 ִזי ְׁשֶטעְלט ֶעס ָאֶּבער, ִוויְכִטיג ֵזייֶער ִאיז ָדאס - ַווייּב ִדי ֶהעְלְפן ֶמען ַדאְרף ַאַווַדאי

 ָנאר ַצייט ֵקיין ִניְׁשט ן'ָּבֵטל אּון ׁש"מֹוַהָרא ָפאְלְגן ָוואס ִאיְנֶגעַלייט ַאֶלע ִדי ַאז ַארֹויס

 ָהאּב ִאי' ָזאְגן ָוואס ִדי אּון, ִאיְנֶדעְרֵהיים ֶהעְלְפן ִדי - ְּבַהְתָמָדה ְּכִסְדָרן ִׁשיעּוִרים ֶלעְרֶנען

 ִניְׁשט טּוֶען אּון ִניְׁשט ֶהעְלְפן ִדי -' ֶלעְרֶנען ִניְׁשט ֶקען ִאי אּון, ֶגעַהאט ֲחתּוָנה ׁשֹוין

 ֵליָצנּות ִקיְנֶדעִריֶׁשע אּון ַנאִריֶׁשע קּוְקן צּו ַפאְרנּוֶמען ֶזעֶנען ֵזיי ֶנעֶּבע ֶנעֶּבע; ָגאְרִניְׁשט

 .ַגְׁשִמיּות ֵקיין ִניְׁשט אּון רּוְחִניּות ֵקיין ִניְׁשט ָהאט ֶער אּון', ְוכּו ֶטעֶלעָפאן אֹויְפן
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 פּוֶנעם קּוְמט ַּפְרָנָסה אּון, ָׁשַמִים ּוְבִיְרַאת ַהּתֹוָרה ְּבִלּמּוד ַווייֶטער ִדי ְׁשַטאְרק

 ַווייֶטער ִדי ִפיר ָנאר, ַפאְרָלאְזן ִניְׁשט ִדיר ֶוועט ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער, ִניְׁשט ָזאְרג; ַּבאֶׁשעֶפער

 .ְיׁשּוָעה ַדיין ֶזען ֶוועְסטּו ַאזֹוי

 ַא  צּו זֹוֶכה ִאיז ֶיעֶדער ִניְׁשט אּון, ַווייּב ַטייֶעֶרע ַא  ָהאְסטּו דּו; ַווייּב ַדיין ְמַכֵּבד ַזיי

; ֶלעְרְנְסט דּו ַאז ִדיר פּון ֶהעְרן ָנאר ִוויל ַווייּב ַדיין. ּתֹוָרה ֶוועְלן ָנאר ָזאל ָוואס ַווייּב

 ִאיז ַמאֶמע ִדי ַאז ַווייל, ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ֶוועְסט דּו, ֶחְלְק  ְוַאְׁשֵרי ַאְׁשֶרי

 .ל"ְוַד  ָנאְכטּון ָדאס ִקיְנֶדער ִדי ֶוועְלן ּתֹוָרה ַמְחִׁשיב

 .ֵזייֶער ִדי ִליְּבט ָוואס ְיִׁשיָבה רֹאׁש ַדיין פּון

...  

 יֹום ד' ְלֵסֶדר ַוֵיָרא, ְׁשַנת תשע"ה לפ"ק -בעזהשי"ת 

 ְלָכבֹוד ֵמיין ַטייֶעֶרע... נ"י 

ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ַדיין ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִווי דּו ְפֶלעְגְסט ַאַריין ַאְרֶּבעְטן  ִאי

ַהֵׁשם  ִאין ֶדעם ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, אּון דּו ָהאְסט ֶגעֵלייְגט ֶדעם ֶאֶבן ַהִּפָּנה פּון ִדי ֵחֶדר; ָּברּו

אּו ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ַהייְנט צּוָטאְגס ִאיז ִדי ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַא ֶהעְרִליֶכע ֵחֶדר וו

ִקיְנֶדער פּון ִקיְנְדַווייז ָאן ִדי ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִווי ַאזֹוי מֹוַהָרא"ׁש ֶלעְרְנט אּוְנז, אּון 

 ַאֶלעס ִאיז ִאין ַדיין ְזכּות ַווייל דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעָהאְלְפן ָדאס אֹויְפְׁשֶטעְלן.

ִדיר אּון ַפאר ַדיין ַווייּב ַפאְרן ִמיר ֶהעְלְפן אּון אּון ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵּׁשר ּכַֹח ַפאר 

ָאְרַגאֶנעִזירן ִדי ְמִסיָּבה ַפאר ִדי ְפרֹויֶען ֶיעֶדע רֹאׁש חֹוֶדׁש. ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע 

ֶמעֶנער, ֶהעְרן ְּכֵסֶדר ִהְתַחְזקּות אּון ַהְדָרכֹות; ֶיעֶדע ֵליל ִׁשִׁשי  - ; ַווייל ִמיר ִאיְנֶגעַלייטַזא

יֹות, ִסּפּוֵר א"ׁש, ַׁשָּבת ַּבייָטאג ֶהעְרט ֶמען ַווייֶטער ָר ַה ֹומ עְרן ִמיר ִּדי ִׁשיעּור פּוןֶה  י ַמֲעשִֹ

ַא  ָמאְנִטיג ִאיז ָדא ָנא - אווָ ַא ִׁשיעּור, אּון ִאיְנִמיְטן ִּדי  ָׁשׁש ְסעּודֹות ֶהעְרט ֶמען ָנא

ִניְׁשט. ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ְמַחֵזק  ֶהעְרן ִניְׁשט אּון ִוויְסן -; ָאֶבער ִּדי ְפרֹויֶען ִׁשיעּור, אּון ָנא

ּון טין ַווייּב ָאז ִזי ָזאל ַא ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש ְטַראְכְטן ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ָוואס ֶמען ֶקען ַד ַזיין 
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מָער ֶעְקֵסייִדיְנג, צּו ְלָמָׁשל ֶעֶּפעס ַא ֶגעים ָוואס ֶוועט  ז ִּדי קּוֶמעְנִדיֶגע ְמִסיָּבה ָזאל ַזייןַא 

 ן, אּון גּוֶטע ִניגּוִנים ִמיט ַהאְרֶמעִני ְוכּו', אּון ָוואס צּו ֶעְסן, אּון ַאֶלעס.ַמאכְ  ְפֵרייִלי

ְּבן ַהָנָאה ֶגעַהאט, ֶיעֶדער ָהאְפֶרעג ְּכֵסֶדר ִּדי ִאיְנֶגעַלייט צּו ַזייֶעֶרע ַווייֶּבער  ִאי

ס ֶזעֶנען ָדא פּון ָוואס? רֹוב ֶעְנְטֶפעְרן ִמיר פּון ִּדי ִׁשיעּור, אּון עֶ  ֶעְנְטֶפעְרט ָיא, ְפֶרעג ִאי

צּוַזאְמְטֶרעְפן ֵאייְנָמאל ַא  ָוואס ָזאְגן פּון ִּדי ֶגעים, ָאֶדער ִאיז ָדא ָוואס ָזאְגן פּון ְסַּתם ִזי

 חֹוֶדׁש.

ֶדעְרַפאר ָדאְרף ֶמען ֶזען (חּוץ ִּדי ִׁשיעּור ָוואס ָמַרת ... ָזאְגט) ָאז ֶעס ָזאל ַזיין ֵׁשיין 

ז ִזי ֶמעג ְפֶרעְגן, ְלָמָׁשל ַאַזא ֵאייֶנער ָוואס ַא ן ַווייּב אּון ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, אּון ָזאג ַפאר ִּדי

 ַארֹויס אּון קּוְמט ִניְׁשט, "ַפאְרָוואס קּוְמְסטּו ִניְׁשט? ְדֵרייט ִזי

 , ְׁשַטייְטֶלעֶעס ִאיז ַא ַנַחת צּו ֶזען ִווי ֵׁשיין דּו ּבֹויְסט אֹויף ַדיין ֶלעְּבן צּוִּביְסֶלע

ָהאְסט ׁשֹוין ַא ... ֵקיין ַעִין ָהַרע; ֶדעְרַפאר ֶזע צּו ַדאְנֶקען אּון  -ִּביְזטּו ׁשֹוין ַא ַטאֶטע'ֶלע 

 לֹויְּבן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער, אּון ֶלעְרן ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן.

ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ִווי דּו ְפֶלעְגְסט קּוֶמען ִמיט ַדיין ֶרעְנְצל ְסָפִרים  ִאי

צּוְקֶלעְּבן צּום ֶּבעְנְקל אּון ֶלעְרֶנען אּון ֶלעְרֶנען אּון ֶלעְרֶנען, ַהְלַוואי  ן ָטאג, אּון ִזיֶיעְד 

ַּבחּוִרים ִמיט ַאַזא ַהְתָמָדה; ֶדעְרַפאר, ֲאִפילּו  -ַהייְנט ָהאְּבן ַאֶזעְלֶכע ַּתְלִמיִדים  ָזאל ִאי

צּו ֶלעְרֶנען  ה, ֶזע ָאֶּבער אֹוידּו ָהאְסט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, אּון ֶמען ַדאְרף ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָס 

ְפַלייִסיג ַווייֶטער ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְהיֹות ִמַּתְלִמיֵדי מֹוַהָרא"ׁש 

 ָוואס ֶוועְקט אּוְנז ְּכֵסֶדר אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ְוכּו'.

  .פּון ַדיין רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָוואס ִליְּבט ִדי

...  


