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  רט קטן, שנת תשע"ז לפאב-מנחם כ"ח, שופטיםרשת יום א' פ - רת ה' יתברךבעז

  נרו יאירלכבוד ... 

נאך נישט זיך איך וויל זייער שטארק בעטן אלע מיינע תלמידים ווער עס האט 

ן זיך זאל זע ,אינעם בנים וואס מיר בויען אין אומאןמשתתף געווען צו האבן א זכות 

און דער  ,משתתף זיין ווי פריער ווייל מען האט יעצט אפגעשטעלט דאס בויעןצו 

עס איז ממש א שאד אז עס זאל זיך  ;איך זאל אים שיקן נאך געלטאז וארט בויער ו

 אפשטעלן דאס בויען.

זון  ערבר מצוה פון מיין טייער ערדצו איינליידענען פערזעליך אויך וויל איך דיר 

שטאג נאכט ערנפארקומען דאם ירצה ה' וואס וועט א רו יאיר,הרב הגאון אלחנן חיים נ

 ,ווען דו וועסט מאכן א שמחה ם ירצה ה'און א ;קאנטרי ערלענואין סקביי מיין זיידן 

  מיט דיר. וועל איך זיך באטייליגן און זיך מיט פרייען

כמינו זכרונם חאזוי ווי  ,נע קינדעריווי מיאזוי מיינע תלמידים זענען ביי מיר 

 ",ְיָלדֹו ְּכִאילּו ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעָלה ,ּתֹוָרה ֲחֵבירֹו ֶּבן ַהְמַלֵּמד ָּכל" :)סנהדרין יט:(זאגן  לברכה

רן. דערפאר ויאיז גערעכנט ווי ער האט אים געב ,ורהתווער עס לערנט מיט א צווייטן 

  גן ביי די שמחה.סע שמחה אז דו וועסט זיך באטייליר מיר א גרויעס זיין פאוועט 

ן פון איך האף אז דו האסט געהערט נעכטן די דרשה וואס איך האב ארויס געשריג

און איך האף אז דו האסט עס נישט נאר געהערט נאר  ;דער טיפעניש פון מיין הארץ

  אויך דערהערט.

 -העלפט אויב מען זינדיגט בין אדם למקום  אומאן :איך זאג עס דיר נאכאמאל

אויף דעם העלפט  ,טן אייבערשטןיאויף עבירות וואס עס איז צווישן דעם מענטש מ

רמאן ברענגט אהיים נגעאיווען א  -אבער ווען איינער טוט איינעם וויי  ,תיקון הכללי

ווייב און  ן און ער זיצט אויף דעם אין שטוב אויפן חשבון פון זייןאוזיין סמארט פ

 ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵבירֹות" (יומא פה:):העלפט נישט קיין תשובה אויף דעם, ווייל  ,קינדער



 

 

 עס וועט גארנישט ניצן ביז ווי ",ֲחֵבירֹו ֶאת ֶׁשְיַרֶצה ַעד ְמַכֵּפר ִּכּפּוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵבירֹו

  .און איבערבעטן לאנג דו וועסט תשובה טון

 םחרוב געגאנגען וועגן דעם פארשאלטענעל אידישע שטובער זענען שוין יוויפ

גיסן אידישע פרויען אז זייערע מענער זאלן האבן פארוויפיל טרערן  ,ן וכו'אוסמארטפ

און זיין א געטרייע טאטע און א  ,א געפיל אין שטוב צו פארברענגן מיט די קינדער

  געטרייע מאן.

, ןאומיט א סמארט פן וואס דרייט זיך נגערמאאיא  -עקל און א גרויל  ןעס איז א

נעס אבער ביזנעס און ביז ;ער דארף עס פאר ביזנעס אזאיין  נסאון ער רעדט זיך אליי

  אין שטוב איז די צייט פאר די ווייב און קינדער.

און דו וועסט אנהייבן צו  ,איך האף אז מיינע ווערטער וועלן אריין גיין אין דיר

  .לעבן מיטן מציאות וכו'

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

...  

~~~~~~~~~~  

  , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ט מנחםיום ב' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... כבוד ל

 עיקר דער; דו זאלסט זען צו העלפן אביסל אין שטובאז איך בעט דיר זייער 

 איז זי אפילו, ווייב דיין מיט איבערבעטן זיך און, ווערטער גוטע געבן צו זען זאלסטו

דו  .ווערטער שיינע איר צו רעדן און בעטן איבער איר זאלסטו דאך - גערעכט נישט

(בבא מציעא  זאגןכמינו זכרונם ח ווייל ,טון וויי ישטס ושלום קיינמאל נחאיר  זאלסט

ֶׁשִּדְמָעָתּה ְמצּוָיה אֹוָנָאָתּה ְקרֹוָבה",  ִאְׁשּתֹו, ֶׁשִּמּתֹו ְּבאֹוָנַאת ָזִהיר ָאָדם ְיֵהא ְלעֹוָלם" נט.):

ען זיין ווייב, ווייל זי וויינט זייער זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפא מענטש זאל 

 שנעל.



 

 

מיר ", ִאְׁשּתֹו ֶאת ּוְלַּיֵקר ְלַכֵּבד" (שיחות הר"ן, סימן רסד): דער רבי האט אונז אנגעזאגט

 ַצַער סֹוְבִלים ֵהם ַהָּנִׁשים אַה : ָאַמר ִּכי צו די ווייב, זאלן האלטן חשוב און רעדן שיין

 ַלּכֹל ָידּועַ  ַּכֲאֶׁשר, ְוַהִּגידּול ְוַהֵּליָדה ָהִעּבּור ַצַער, ִמַּיְלֵדיֶהם ְמאֹד ְמאֹד ְגדֹוִלים ְוִיּסּוִרים

ווייל , 'ְוכּו' ְוכּו ְמאֹד ְמֹאד ּוְכֵבִדים ַהָּקִׁשים אֹוַפִנים ְּבַכָּמה ְוִיּסּוֵריֶהם ְוַצֲעָרם ַמְכאֹוָבם ֶעֶצם

  זיי ליידן אסאך צער, און זיי האבן גרויסע יסורים פון די קינדער וכו' וכו'.

עס זענען דא וואס לערנען מיט חתנים אז דער עיקר זאל מען קויפן מתנות און 

אבער מוהרא"ש האט אונז אנדערש  ויסנעמען אין 'רעסטאראנט' וכדומה,אר

ות, און א פרוי דארף נישט מען זאל איר געלערנט, אז א פרוי דארף נישט קיין מתנ

ארויס נעמען וכדומה, א פרוי וויל א מאן וואס איז נאנט מיט איר און רעדט שיין, אזוי 

 ַקִּבין ִמִּתְׁשָעה, ְוִּתְפלּות ְּבַקב ִאָׁשה רֹוֶצה" (סוטה כ:): זאגןכמינו זכרונם לברכה ווי ח

נאנט מיט איר מאן, ווי איידער א פרוי וויל ענדערש ווייניג עסן און זיין ", ּוְפִריׁשּות

ם אסאך עסן און נישט זיין נאנט מיטן מאן; אודאי איז גוט צו קויפן א מתנה לכבוד יו

, אבער נישט דאס איז שלום בית, שלום בית איז דיין שמייכל וואס דו שמייכלסט טוב

  בסט איר.ן די פאר גוטע ווערטער וואס דו געאו ,צו איר

אנשטאט צו קוקן מאוויס, נעם א משניות און זאג א פרק , איך בעט דיר זייער ...

נאך א פרק, דאס וועט דיר אויסוואשן דיין נשמה; מאוויס איז א שקר און א דמיון, 

ח, דורכדעם פארלירט ם מענטש און עס ברענט אויס דער מעס נעמט צו דעם מח פונע

"ָּכל  והר"ן, חלק א', סימן נ):(ליקוטי מ דער רבי זאגטווייל מען די גאנצע טעם אין דאווענען, 

ווער עס איז פוגם בברית, ער היט זיך נישט די  ;ַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית, ֵאין ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל"

דאס גאנצע און דער קען נישט דאווענען,  ,ציגע מאוויסשמואויגן, און ער קוקט 

דאס קומט  -דאווענען איז אים אן אפקומעניש; מען זעט אינגעלייט דאווענען נישט 

. קודם קוקט מען סתם זאכן, ביז מען פאלט מנא לצלןפון קוקן שמוציגע מאוויס רח

ש, וואס דארט אז מען פאלט אריין איז שוין מנא לצלן אין געמיינע גארבידזאריין רח

מענטש  רמען ווערט א שלעכטע ויס די גאנצע מח מחשבה,עס ברענט אזייער ביטער, 

מען פארלירט און און מען האט מער נישט קיין געפיל צו די אייגענע ווייב און קינדער, 

  די געפיל צו דאווענען און צו לערנען, מען ווערט אויס...



 

 

אדער לכל  ,איך בעט דיר! איך וויין צו דיר! ווארף אוועק דיין 'שמוץ פאון'

ות לייג ארויף א פילטער; צייל אפ וויפיל מאל מוהרא"ש שרייבט אז מען זאל הפח

נישט האבן קיין שמוץ פאון... איך קען דיר אזויפיל זאגן: "ווער עס פאלגט וואס מען 

  רעדט דא אין ישיבה האט א לעכטיגע לעבן".

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

...  

~~~~~~~~~~  

  , שנת תשע"ז לפרט קטן, א' דראש חודש אלוליום ג' פ' שופטים -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

כאפ א משניות און זאג אפאר  !וועק זיך אויף פון דיין שלאף ,ברודער רטייערע

פרקים, נעם א גמרא און לערן כאטש איין דף גמרא, עס קומט א טאג וואס דער מענטש 

פון קאפ ביז פיס, און נאר די פרקים משניות און דפים  -נאקעט  ,בלייבט איינער אליין

  גמרא וועט איבערבלייבן פון דיר.

איינער וועט  ;ון מוהרא"שדאס האב איך באקומען פדאס איז היכל הקודש און 

אז ער האט  דיר זאגן אז ער האט די בעקיטשע פון מוהרא"ש, איינער וועט דיר זאגן

ען אלעס איז שטותים והבלים, און נישט פאר דעם זענדאס  .די בענקל פון מוהרא"ש

זע אז דו זאלסט האבן א פרק משניות פון  ;מיר געקומען אין "היכל הקודש"

 גמרא פון מוהרא"ש.דף  ון אמוהרא"ש, א

איך וויל דיר מחזק זיין אז דו זאלסט זיך אויפוועקן און טראכטן פון תכלית, און 

דו זאלסט געדענקען אז אן א דף גמרא איז גארנישט דא, און חוץ פון גיין אין שול 

לייבט גארנישט איבער פונעם מענטש; מוהרא"ש פלעגט זיך דריי מאל א טאג ב

ער איז א תלמיד "היכל הקודש"?  אן צינגערמט מען אויף א אי"ווי אזוי זע :מעןבארי

 ָּפארות'ל אין טאש, און ווען ער האט אאויב ער דרייט זיך מיט א קליינע משני



 

 

כאפט ער אריין נאך א פרק און נאך א פרק, דאס איז א סימן פון א  ,איבעריגע מינוט

  תלמיד "היכל הקודש".

"וואויל איז דער מענטש וואס  הר"ן, סימן כג):(שיחות  דער רבי זאגטגעדענק וואס 

  עסט יעדן טאג א פאר פרקים משניות".

ווייל איך וויל  ,אן , אבער איך שטרענג מיךעס קומט מיר נישט אן גרינג צו שרייבן

   דו זאלסט אריין כאפן עפעס גוטס יעדן טאג.אז דיר מחזק זיין 

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

...  

~~~~~~~~~~  

  שנת תשע"ז לפרט קטן , ב' דראש חודש אלול,יום ד' פ' שופטים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

גרויסן יום  דעם חודש גרייטן מיר זיך אן צוםאין היינט איז ראש חודש אלול, 

  הדין.

ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, " :סימן עג) ',חלק בליקוטי מוהר"ן, (דער הייליגער רבי זאגט 

ווער עס וויל זיך צוריק  ",ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ,ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

ֶזה ; "ווייל תהילים איז מסוגל צו תשובהקערן צום אייבערשטן זאל זאגן תהילים 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקין ָאז  ,ְּדַהְינּו ֶּבֱאלּול ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה - יֵמי ְּתׁשּוָבהרֹוִאין, ֶׁשּבִ  ֶׁשָאנּו

 -זאגט דער רבי  -דערפאר  ",ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ַּכַּנ"ל ,ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

ן אלע עוסק אין זאגן זעט מען אז אין די טעג פון אלול און עשרת ימי תשובה זענע

ד ַלֲעֹסק ָּתִמיד הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹ ,ְוַעל ֵּכן, "ווייל דאס איז מסוגל צו תשובה ,תהילים

אַחז ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹ  ,ד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךד ְמאִֹּכי ְּתִהִּלים הּוא ִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְמאֹ ,ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

 ויסע זאך שטענדיג עוסק צו זיין אין זאגן תהילים.דערפאר איז א גר", ּבֹו



 

 

וועסטו אזוי  ,דו זאלסט זאגן יעדן טאג תהיליםאז דערפאר בעט איך דיר זייער 

  .זוכה זיין צו תשובה שלימה

נט גמרא פארברענט ווייל ווען מען לער ;אויך זע צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא

"ַּתְלמּוד (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ריד):  דער רבי זאגטאזוי ווי  ,מען דעם יצר הרע

ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה 'ִליִלית', ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע אֹוָתּה", 

'תלמוד' באטרעפט די זעלבע ווי דער נאמען פון די קליפה וואס מאכט א מענטש 

כניע די קליפה, דערפאר גמרא איז מען מ טווען מען לערנאון זינדיגן אין פגם הברית; 

זייער מורא פון א דף גמרא, אלעס וועט ער לאזן דעם מענטש  "םממ"ך האט דער ס

  אבי נישט עפענען א גמרא. ,זאל טון

און  ,קדיש דרבנן און ברכו גלייך נאך -עלינו  מיר פירן זיך צו בלאזן שופר פאר

ף כ; אינדערפרי נאכן "יום", און ביי מנחה זאגט מען עס תימיר זאגן "לדוד ה' אורי"

  .נאך הויכע שמונה עשרה, פאר קדיש תתקבל

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

...  

~~~~~~~~~~  

  שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ב' אלול, יום ה'  - בעזהשי"ת

  ... נרו יאירלכבוד 

 מיין פאר נאכט היינט מאך איך וואס מצוה בר די צו דענעןאיינלא דיר לווי איך

 ;קאנטרי ערלענוסק איןת המדרש, בי אין זיידע מיין ביי ו"ני חיים אלחנן ג"הרה זון

 תלמידים מיינע ,שמחה מיין ביי גןבאטיילי זיך וועסט דו אז פרייען זייער מיר וועל איך

 זוכה זאלסט דואז  העלפן זאל יבערשטעראי דער .קינדער מיינע וויאזוי  מיר ביי זענען

  .שמחות שטענדיג מאכן און ,קינדער דיינע ביי נחת האבן צו זיין



 

 

 מען ווען טאג דער אנדערש גאר איז עס ,גמרא דף דעם טאג יעדן לערנען צו זע

 עסאזוי אויך איז , אנדערש נאכדעם גייט טאג גאנצער דער ,גמרא דף דעם נטלער

  .שלעכטס אלע פון מענטש דעם מטהר

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

...  

~~~~~~~~~~  

  , שנת תשע"ז לפרט קטן, ה' אלוליום א' פרשת כי תצא –רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

דיר איך האף אז דו שטארקסט זיך מיט אמונה פשוטה אפילו עס גייט אויף 

דער רבי  ;ט אז דו קענסט עס נישט אויסהאלטןאריבער שוועריקייטן און דו שפירס

ן יז גאר ביטער איז מען זיך איז עס א"א :רעט)סימן  ,(שיחות הר"ן נתן 'פאר ר האט געזאגט

ווי אזוי איז ?" ְמַבְּטִלין ַעְצמֹו ֵאי: "האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן ",צן מבטלגאנ

 –דאס מויל און די אויגן זיך "מען פארמאכט  :? האט דער רבי געזאגטמען זיך מבטל

 ל".ואיז ביטדאס 

דו ווייסט וועם דער " (חיי מוהר"ן, סימן תקנה):דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן 

א מענטש  ";לטן אידדער אייבערשטער האט ליב א געפרעגאייבערשטער האט ליב? 

סיונות און ער דערהאלט זיך, אים ביטערע שווערע נאריבער אויף אים וואס עס גייט 

  האט דער אייבערשטער ליב.

עס איז געווען א גוי וואס אז  (כוכבי אור, סיפורים נפלאים)דער רבי האט דערציילט 

צווישן סן ועער האט געהערט ווי די אידן שמאון האט זיך געדרייט מיט ארימעלייט, 

האט ער זיך אינטערסירט וואס איז  טוב פסח; דער יוםאז נאך אביסל קומט שוין זיך 

מען פראוועט א סדר,  ,יום טוב איזדער דאס פסח? האט מען אים פארציילט ווי שיין 

מען זיצט ביים טיש ווי קעניגן,  ;עסן א רייכע סעודה ,ארימלייטפילו א ,אלע אידןאון 



 

 

אז אים געזאגט  מען עסט און מען טרינקט און מען איז פרייליך. די ארימעלייט האבן

נגעריג צום הוי מען זאל זיין גוט כדעס לוינט זיך צו פאסטן א פאר טעג פאר יום טוב 

בירן, איך וועל מיר דאס אויספרו זמואיך ' :דער גוי האט געטראכט צו זיך .סדר

איין מאל אין לעבן  , און איך וועל גיין צו א סדר, איך וויל כאטשפארשטעלן ווי א איד

למעשה האט מען אים נישט פארציילט אז מען הייבט נישט אן  '.האבן א גוטע סעודה

און מען עסט א שטיקל גרינצייג  ,די הגדה , נאר קודם זאגט מעןמיט 'שלחן עורך'

פסח ביינאכט האט  , און מרור וכו' וכו';און נאכדעם מוציא מצה ,ווייניגער ווי א כזית

זיצט ביים סדר און ער  איינגעלאדנט ביי א איד צו זיין ביים סדר, און ער זיך דער גוי

איז ער און  ,ווען עס איז געקומען צו מרור ,דהועארט און ווארט צו עסן די שיינע סוו

דא זיכער  אים האט מען אז געטראכט ער האט נגעריג,שוין געווען זייער הו

ף די סעודה און מען דרייט ארום מיט ג אוילאנ אזוי ווארט ער ווייל, אויסגעשפילט

  אים. האט ער זיך אויפגערעגט און אנטלאפן.

שפעטער ווען ער האט געטראפן זיינע חברים האט ער זיי פארציילט די גאנצע 

ביז מען האט אריין געברענגט א  ,נגערן, אז מען האט אים געלאזט אויסהומעשה

שאד ביסט אנטלאפן פאר שלחן  "א :שארפע עסן וכו' וכו', האבן זיי אים געזאגט

  נאך אביסל וואלסטו געהאט א הערליכע סעודה".ווען אויס עורך, ווען דו ווארסט 

זאלסט נישט אויסקוקן ווי דער גוי וואס איז אנטלאפן פאר  ,דערפאר בעט איך דיר

  שלחן עורך, ווארט און האב געדולד.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  



 

 

דער בריוו איז מעורר א אינגערמאן אז ער זאל זיך אפלאזן פון זיינע שלעכטע חברים און 

נישט האבן קיין סמארט פאון, ווייל דאס וועט אים נאר הרג'ענען זיין שלום בית און זיין גאנצער 

  .לעבן

  יום א' פרשת כי תצא, ה' אלול, שנת תשע"ז לפרט קטן - עזרת ה' יתברךב

  לכבוד ... נרו יאיר

דיין ווייב איז צוגעקומען צו מיר אינמיטן גאס, און זי הייבט אן רעדן צו מיר; זי 

פלאצט אויס אין א געוויין, און זי הייבט אן שרייען: "ראש ישיבה, ראטעווע מיר, 

מיין מאן; ער האט שלעכטע חברים, ער האט זיך געקויפט עפעס האט פאסירט מיט 

א סמארט פאון", און זי וויינט און וויינט... איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון, 

 ִעם ְיַסֵּפר ְוא" ):ז הלכה, דעות מהלכות' ה פרק (רמב"ם ווייל פון איין זייט ווערט גע'פסק'נט

 רעדן נישט טאר חכם תלמיד א ",ִּבּתֹו אֹו, ֲאחֹותֹו אֹו, ִאְׁשּתֹו ִהיא ַוֲאִפּלּו, ַּבׁשּוק ִאָׁשה

ענע ווייב אדער שוועסטער, ווייל נישט אייג די מיט אפילו, גאס אויפן פרויען מיט

אלע ווייסן אז דאס איז זיין ווייב, וועט מען אים חושד זיין וכו'; איך האב געוואלט 

ן הערט אויס וכו', אבער ווייטער גיין, ווייל אויפ'ן גאס איז נישט קיין פלאץ וואו מע

פון די אנדערע זייט האב איך פשוט רחמנות געהאט ווען איך האב געהערט איר 

געוויין, האב איך איר אויסגעהערט, און איר בארואיגט, אז איך וועל פרובירן צו רעדן 

  צו דיר.

 טייערער ..., מיין הארץ וויינט, מיינע אויגן טרערן; וויפיל האב איך אוועק געגעבן

פון מיין לעבן פאר מיינע תלמידים, וויפיל שעות, טעג, וואכן, שבתים און ימים טובים 

האב איך אוועק געגעבן פאר מיינע תלמידים, אלעס נאר אז איר זאלט אויסוואקסן 

ערליכע אידן, איר זאלט חתונה האבן און האבן שלום בית; מיט דיר פערזענליך האב 

ב אסאך געדארפט שלינגען און שווייגן, און איך איך זייער אסאך געארבעט, איך הא

האב זייער אסאך געטון פאר דיר; איך בין געווען דיין שדכן, און איך האב דיר 

פאר דיין חתונה און נאך דיין חתונה; בעט איך דיר מיין  -באגלייט טריט אויף שריט 

פאון, נעם טייערער תלמיד, פאלג וואס ערליכע אידן זאגן, נעם נישט קיין סמארט 



 

 

נישט קיין טעלעפאן וואס אלע ערליכע אידן וויינען אויף דעם אז דאס נעמט ארויס 

  יעדע פינטל יראת שמים.

דיין ווייב האט מיר געזאגט וויינעדיג: "ראש ישיבה, איך האב געהאט אזא שווער 

לעבן אלץ מיידל, איך האב אלע מיינע יארן ארויס געקוקט חתונה צו האבן, און האבן 

מאן וואס וועט מיר ליב האבן און געבן ליבשאפט; ראש ישיבה, איך האב עס  א

פארלוירן", זי האט זייער געוויינט און זיך געשטיקט מיט אירע טרערן; זי וויל זיין 

מיט דיר, זי שפירט אבער אז דו ביסט נישט דער אלטער ..., זי זאגט מיר אז דו האסט 

זאגן, א פרוי איז גאר א גוטער מבין אויף איר  נישט גוטע חברים; וואס זאל איך דיר

  מאן. די וועלט זאגט: "דער איינציגסטער וואס קען גוט דעם מענטש, איז זיין ווייב".

דערפאר טייערער ..., איך האב געוואלט צוגיין צו דיר שוין אפאר מאל, אבער איך 

דיר זיין  האב געטראכט איך וועל דיר ענדערש שרייבן אפאר ווערטער, וועט עס

גרינגער וכו'; הער מיך אויס, הער אויס א ראש ישיבה וואס האט זיך אפגעגעבן מיט 

שלא על מנת לקבל פרס, אלא על מנת שמעפרים אתכם באפר, ומסקלין  -דיר בחנם 

אתכם באבנים, ומקללין וכו', לאז אפ שלעכטע חברים; דו האסט נישט קיינעם אויף 

זי וויל דיין טובה, זי וויל אויפשטעלן א ווארימע שטוב נאר דיין ווייב,  -דער וועלט 

 ִאָּתם, ְמַנע ַרְגְל ְּבֶדֶר מיט דיר, זי וויל אז דו זאלסט מצליח זיין; ... ְּבִני, ַאל ֵּתֵל

  ִמְּנִתיָבָתם, נעם ערליכע חברים וואס וועלן דיר מחזק זיין צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן.

ואס איך האב אזוי געשריגן פאריגע וואך מוצאי שבת מענטשן פרעגן מיר פארו

פרשת ראה ביי די דרשה פון מלוה מלכה וועגן סמארט פאונס; וואס קען איך זיי 

ענטפערן? איין זאך קען איך דיר זאגן, ווען דו זאלסט זען וויפיל טרערן עס גיסט זיך 

יינען ווייל זיי ווילן פון ערליכע אידישע פרויען וואס וויינען צום אייבערשטן, זיי וו

האבן א ערליכע מאן, א ערליכע שטוב, א שטוב מיט ווארימקייט, א שטוב מיט 

קדושה, וואלט מען מיר געפרעגט פארוואס איך האב אזוי ווייניג געשריגן, פארוואס 

  שרייט נישט דער ראש ישיבה מער וועגן דעם...



 

 

יאיר, האב שכל און פאלג דערפאר הער אויס וואס איך זאג דיר טייערער ... נרו 

וואס ערליכע אידן זאגן, האלט דיך נישט קלוגער פון יעדן איינעם, איך בין גרייט צו 

רעדן מיט דיר, אדרבה איך וויל דיר מחזק זיין, איך וויל אז דו זאלסט האבן יראת 

  שמים.

איך ווארט אז דו זאלסט מיר ענטפערן וואס דו פלאנסט צו טון; דו קענסט מיר 

  בן א בריוו, אדער קומען רעדן צו מיר פנים אל פנים.שריי

  א כתיבה וחתימה טובה.

...  

~~~~~~~~~~  

  , שנת תשע"ז לפרט קטן, ו' אלוליום ב' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

ד תורה, ופרשת כי תבוא א נייע יאר אין תלמאזוי ווי מיר הייבן אן קומענדיגע וואך 

דיר שרייבן ך, וויל איך עמיט די מיידלאין סקול אויך הייבן מיר אן א נייע יאר און אזוי 

 זיכער זיין א טובה פאר דיר און פאר דיינע קינדער. וועט אפאר ווערטער וואס

נט מיט די קינדער מען לער אואז מיר האבן מוסדות ווגעלויבט דעם אייבערשטן 

ערס געבן טיטש לערנט, די מלמדים אוןאונז גע האט כרונו לברכהאזוי ווי מוהרא"ש ז

ס אפילו ווען א קינד טוט אן עוולה ח ;קלאפן קיין איין קינדעזייער אכטונג נישט צו צ

ט מען אויב עאכטונג אים נישט משפיל צו זיין, אודאי קנס' ך, געבט מען אויושלום

מען איז דאס קינד האט זיך נישט אויפגעפירט אזוי ווי עס דארף צו זיין וכו', אבער 

ווער רעדט נאך פון  .מען פארשעמט נישט קיין קינדעראון נישט משפיל קיין קינדער 

ד תורה און אין ויראה ובבל ימצא ביי אונז אין תלמדאס איז ברוך השם בבל  -שלאגן 

  מיידל סקול.



 

 

די עלטערן מיט  אויב מען וויל מצליח זיין מיט די קינדער דארפןאז וויסן זאלסטו 

עלטערן טארן נישט אוועק מאכן די מלמדים אדער די  ;זאמעןובעטן צדי מוסד אר

נישט אוועק  שערס טארןטאון די מלמדים און טי ;דאס איז א' ב' פון חינוך -טיטשערס 

קעגן זייערע טאויב די עלטערן רעדן צו זייערע קינדער אנ .מאכן די עלטערן וכו'

שט וועלן מקבל זיין וואס ר זאלן ניזענען זיי גורם אז די קינדע ,מלמדים און טיטשערס

  .' ירחםמישט און נאכדעם פאלן זיי אוועק העדי קינדער ווערן צ, און מען לערנט וכו'

 ;ון א מלמדנס פא מעשה וואס איך האב געהערט לעצטאיך וועל דיר פארציילן 

פאר די קינדער  סער טיילט טיקעטאז ם ביי זיך אין קלאס, אדער מלמד האט א פראגר

ווען זיי לערנען און ווען זיי פירן זיך אויף מיט דרך ארץ, ווען זיי דאווענען בקול 

קויפט זיי דער מלמד א  סאון ווען די קינדער האבן שוין אסאך טיקעט ;פלייסיג וכו'

מיט די  .יינגעלייגט כוחות צו זיין וואויליעדער לפי וויפיל זיי האבן אר -מתנה 

מאכט זיך , אז עס יי זאלן שיין דאווענען וכו' וכו'זאז ער אן די קינדער ציט  סטיקעט

ער  ?ט דער מלמדווואס ט ,אמאל א קינד וואס פירט זיך נישט אויף מיט דרך ארץ

  מאל לויט ווי ער פארשטייט. סיעדע ס,נעם קינד אפאר טיקעטונעמט צו פ

 צוריק זאל נדקי א איינמאל האט ער געהייסןאז  ,לט מיר דער מלמדיפארצי

 דער ,'וכו דאווענען בייםדי כתה  געשטערט האט ער ווייל ס,טיקעט פינף ןעברענג

 טאטע מייןפארן מלמד: " זאגט און ס,טיקעט אלע מיט מלמד זיין צו צוריק מטקו קינד

 מיר וועט עראון , רבי דער פאר סטיקעט אלע געבן צוריק זאל איךאז  געזאגט האט

ער האט געזאגט פארן  ,דער מלמד האט זיך נישט פארלוירן, "קויפן א מתנה שוין

 ס,זאלסט מיר צוריק ברענגען נאר פינף טיקעטאז דו איך האב דיר געבעטן " :קינד

  ."נעם צוריקטיקעטס ריגע און די איב ,פינףנאר געב מיר צוריק 

און  ,טעבטשעט נאך א טאג ארוער איז אויסגעמוואס האט דער טאטע דא געטון? 

נישט געטראכט וואס ער טוט, און  ח צו הערן וויינען, האט ערט נישט קיין כער הא

און  ,פאר דיין רבי סגעב צוריק אלע טיקעט ,עס איז גארנישט" :געזאגט פארן קינד

ן זיין וער האט טאקע איינגעשטילט דאס געוויין פ", איך וועל דיר שוין קויפן א מתנה



 

 

מיט און קינד וואקסט אויף מיט עזות דער  ?אבער וואס האט דא פאסירט ,קינד

אויב מען וועט אז ווייל ער ווייסט  ,קען מען שוין נישט מחנך זיין דער קינד ,חוצפה

ווער דערלייגט דא  ;גיין וויינען צו זיין טאטע מאמע וועט ער ,נעןעאים עפעס קנס'

 ,קינדלמד גייט גארנישט האבן מיטן דער מווייל נישט דער מלמד,  ?ביי דעם שפיל

זיי  -יאר ענדיגט זיך גייט דער קינד צום צווייטן מלמד, נאר די עלטערן  יווען ד

ן נאך אפאר יאר מיט א קינד אן עזות פנים וואס ער וועט זיך דערלייגן, זיי גייען זיך זע

  און דעמאלט וועט שוין זיין זייער שפעט. ,נען צו זיינע עלטערןה'חוצפ

מען ארבעטן צוזאמען  זיין מיט די קינדער דארףאויב מען וויל מצליח  ,דערפאר

אויב דער מוסד פארלאנגט א געוויסע זאך, טאר מען עס נישט אוועק  ;מיט די מוסד

  .מישט און נאכדעם פאלן זיי אוועקעק מאכן, ווייל די קינדער ווערן צמאכן און חוז

 םט דעגעלויב; מוסד עםן דון פסן מיט די עלטערועאיך וויל זיך אביסל אויסשמ

עס איז  ,יאר און די מיידל סקול זיבן יאר ,אז מיר האבן שוין די חדר אכט ןאייבערשט

מוסד, יעדן טאג איז א נס אז עס גייט ווייטער אן, וואס  עםמיר נישט גרינג צו פירן ד

אז ווען איך מאך געוויסע תקנות אינעם מוסד ווייל איך וויל אז יא, עס באדערט מיר 

אלעס וואס איך פיר איין און איר זאלט האבן ערליכע דורות, און ת איר זאלט האבן נח

 ,אינעם מוסד איז סאך הכל אז איר זאלט שעפן נחת ווען די קינדער ווערן עלטער וכו'

נטער פון וואס מען ון ווי געוויסע עלטערן לאכן זיך אפארוואס דארף איך צוריק הער

איך האב געבעטן די עלטערן אז א מיידל פון דריי יאר און העכער טאר  ,למשל ;בעט

סיי  -פון דריי יאר און העכער דארף מען גיין מיט טייץ נאר נישט גיין קיין שטריפ, 

אין סקול און סיי דא אין קעמפ, פארוואס זאל איך הערן ווי עלטערן וואס קומען דא 

"דער  :ץ זאלן דאס אוועק מאכן און זאגןאין קעמפ און ווילן באלאנגען צו דעם פלא

", "מען מעג ראש ישיבה ווייסט נישט וואס ער רעדט", "קיינער גייט נישט היינט אזוי

פארוואס קומט א מענטש דא צו דעם  ,איך וויל פארשטיין ;יא גיין מיט שטרימפ"

ער  וןא ,ווען ער וויל נישט טון וואס מען בעט ,קעמפ עםצו ד ,מוסד עםצו ד ,פלאץ

 ,אויב מען האלט אז מען פארשטייט בעסער ?האלט אז ער פארשטייט בעסער

  ?פלאץ וואס שטימט מיט דיינע דיעותכן א ופארוואס זאלסטו נישט ז



 

 

ן שווימען נאר מיט איך האב געבעטן אז די פרויען זאלן נישט גיינאך א ביישפיל, 

נישט מיט קיין שווים איך ווייס אז איבעראל שווימען די פרויען  ;א שווים קלייד

 אזוי ווי די ,וויל איך אויף שטעלן א פלאץ מיט קדושה וטהרהאלעם קלייד, מיט דעם 

לגן געלויבט דעם אייבערשטן אז כמעט אלע פא; הייליגע צדיקים האבן אונז געלערנט

פארוואס דארף איך הערן אז עס אבער ט דא ביי אונז, נאון ווילן טון וואס מען לער

כן ווי ונישט אויס א שווים קלייד, און ז ען וואס פארשטייען אז עס פעלטאיז דא פרוי

 ,, אדרבה"שערטמען קיין יוצא זיין מיט א טי" :און זאגן ,מען קען עס אויסשפילןאזוי 

פארוואס קומסטו אויף א פלאץ אז דו  ,נטערהייטוגעז –אז דו פארשטייסט בעסער 

  ?ווילסט נישט פאלגן וואס מען זאגט

ן שוין אין היי עך וואס גייעמיידל יהאבן איינגעפירט אין סקול דאס יאר אז דמיר 

איך ווייס אז עס איז שווער פאר  ;ט קיין "יוניפארם"סקול וועלן נישט גיין מער מי

און  ,עלטערן, עס איז אסאך גרינגער ווען מען דארף נישט גיין איינקויפן נייע קליידער

 אז ווייס איך', וכו קלייד יענע ,קלייד די - אינדערפרי יעדן קריגן נישט זיך מען דארף

 מען גייט דאס - ישראל על שלום און קלייד סארט איין האט מען ווען גרינגער איז עס

טן פאר די אויסגעהאל מער איז עס אז פארשטאנען האבן מיר ווי אזוי אבער. שוין און

געהעריגע קליידער אזוי ווי זיי זיי זאלן קומען אנגעטון מיט אז ך עעלטערע מיידל

אזוי קען מען זיי מחנך זיין וואס צניעות און  ,גיין זייער גאנץ לעבןם ירצה ה' וועלן א

אז  ,אויב דו ווילסט ארבעטן מיט אונז איז גוט ,בעט איך דיר זייער שטארק ,איז וכו'

אזוי ווי דו  ך פאר זיי א מוסד וואס פירט זיךואון ז ,נעם ארויס דיינע קינדער ,נישט

  פארשטייסט.

און ר' נחמן טולטשינער האט אים צום רבי'נס ציון גאנגען געאמאל ר' נתן איז 

, ר' נחמן טולטשינערצעריסן די רעקל פון האט זיך באגלייט, אויפן וועג צום ציון 

ליקוטי (גיי פארעכט דיר דיין רעקל, ווייל דער רבי זאגט  :האט אים ר' נתן געזאגט

זיי זאלן נישט אז  ,אז מען דארף אכטונג געבן אויף די בגדים )חלק א', סימן קכזמוהר"ן, 

, אבער ר' נחמן טולטשינער האט זייער שטארק געוואלט זען ווי ר' נתן "ריסןעזיין צ



 

 

 גייט צום ציון, איז ער ווייטער מיטגעגאנגען מיט ר' נתן, האט אים ר' נתן געזאגט:

  ז דו פאלגסט נישט דעם רבי'ן"?א 'ן,"פארוואס קומסטו צו א רבי

אדער נעמסטו אן וואס  ,הייבן אן א נייע יאר וויל איך דיר בעטןאז מיר  ,דערפאר

וועסטו כותו יגן עלינו, ך האב מקבל געווען פון מוהרא"ש זמיר זאגן, ווי אזוי אי

מיר זיך אל ,בעט איך דיר זייער ,אויב דו פארשטייסט בעסער פון מיר ,מצליח זיין

ך א מוסד וואס איז מחנך די קינדער אזוי ווי דו וז ,גיי דיר לחיים ולשלום ,קריגן נישט

  ך.יחלומות וונראה מה יהי ,פארשטייסט

 ,ֶׁשָאַמר "ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, :לג)סימן  ',אלק ח ,(ליקוטי מוהר"ן דער רבי זאגט

ַטָּנה עֹוֶמֶדת ִּבְפֵני ַהְּק  ְוַהָּיד ,ְונֹוָרִאים ִנְפָלִאים ְוסֹודֹות ְמאֹורֹות ָמֵלא ָהעֹוָלם ִּכי ַוֲאבֹוי! אֹוי

ון הייליגן בעל פנאכזאגן איך האב געהערט  ,ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים"ּוְמַעֶּכֶבת  ,ָהֵעיַנִים

יז פיל מיט וועלט א יד !וואס ער האט געזאגט: "גיוואלד כותו יגן עלינו,שם טוב ז

נדערליכע סודות, און דער קליינע הענט פארשטעלט אלעס". אופיל מיט ווליכט, און 

 ,האט מוהרא"ש שטענדיג געזאגט אז דאס גייט ארויף ווען איינער קומט צום רבי'ן

 - און ווי אזוי מען קען זיך דערהאלטן  ,און הערט הערליכע עצות ווי אזוי מען לעבט

און מיט  ,א ווייב, און סיי מיט קינדער סיי מיט זיך אליין, סיי מיט פרנסה, סיי מיט

 !אבער געוואלד ,עצות אויף טריט און שריטדאך דער רבי האט  ,וואס נישט וכו' וכו'

דאס גייט ארויף אויף א 'לץ' וואס טרעפט דעם  ;קליינע הענט פארשטעלט אלעס יד

ען יענער און וודרייסטו זיך?  או: "וואון ער פרעגט אים ,מענטש ווען ער ווערט מקורב

מאכט דער לץ מיט די הענט  געטראפן א ליכטיג ווינקל, טהא ערפערט אים אז טענ

אויף דעם האט דער הייליגער בעל שם טוב געשריגן:  ;לועה פון ביטואזא תנ

 !קע שרייען: געוואלד"געוואלד". און אויף דעם דארף מען טא

זא טומאה נאך אנישט דא עס  ;ליצנות איז אבי אבות הטומאהאז  זאגט ר' נתן

אזוי ווי מען  ,ם מענטש ווי די טומאה פון ליצנותקית פונעווואס פארשטעלט גילוי אל

איינער וויל  ",לֹו ּפֹוְתִחין ִליַּטֵמא ַהָּבא" :)יומא פו:( זאגןכמינו זכרונם לברכה חזעט אז 

(משלי  שנאמר ן,ן הימל ער זאל אוועק גייוהעלפט מען פ ן,אוועק גיין פונעם אייבערשט



 

 

 דעם דוקא אנגעכאפט מען האט וואס ,נתן' ר זאגט", ִאם ַלֵּלִצים הּוא ָיִליץ" ג, לד):

און ער לאכט אפ  ,ברענגט מען אים א לץ, עבירות ןטו וויל מענטש א אז ווייל? פסוק

  .רחמנא לצלן אראפ ממילא ער פאלט אזוי און, זאגן צדיקים וואס פון אלעס

ער  ;םיזיינע תלמידים זאלן אכטונג געבן פון לצר' נתן פלעגט שטענדיג אנזאגן 

, גערעדט, האבן זיך נישט דערהאלטן"ן "די אלע וואס האב: פלעגט זאגן בזה הלשון

. געפאלן אוועק ליידער זענעןגעווען,  מתווכח זיך און ט'טענה'גע האבן וואס דו און

 זעען זיי אפילו ,לצים מיטצוטון  האבן צו נישט געבן אכטונג זייער זאלסטו דערפאר

ווי פון פייער, ווייל דו וועסט פון זיי  אנטלויף ,ברודער ;נגעלייטאי שע'חסידי ווי אויס

  נאכדעם אוועק פאלן אינגאנצן פון אידישקייט.

בינו הקדוש האט אנגעזאגט זיינע אז ר )ב:(פסחים קי זאגןכמינו זכרונם לברכה ח

 ווייל, שכנציב שטאט די אין וואוינען נישט זאלט איר, "ִּבְׁשֶכְנִציב ָּתדּורּו ַאל" קינדער:

זעט מען פון  ;ר וועט ווערן נאכגעשלעפט נאך זייאון אי ,םיצגרויסע ל זייער זענען זיי

 ,ווייט א מענטש דארף אכטונג געבן וואו ער וואוינט יעם ווי הארב ליצנות איז, און ווד

  און מיט וועם ער חבר'ט זיך וכו' וכו'.

עס ווערט געברענגט אין  ,עס פארשטעלט אלעס ;הארבע זאךליצנות איז אזא 

 ֵמָאה דֹוֶחה ַאַחת ֵליָצנּות" (של"ה הקדוש, מסכת יומא, פרק דרך חיים ותוכחת מוסר): ספרי מוסר

דער הייליגער  ;ן יראת שמים", איין ליצנות נעמט אוועק הונדערט דרשות פוּתֹוָכחֹות

ער צליצנות איז ווי א פאנז א ,רים, פרק ה)(מסילת יש רמסילת ישרים ברענגט אין זיין ספ

נישט  אים מען ען, קערצקט ווי א מענטש טוט זיך אן א פאננופ ;קעגן יראת שמים

 .קעגן יראת שמיםער צאזוי איז ליצנות א פאנ, אים אין אריין נישט גיין פאלן די - שיסן

געב אכטונג זאלסט נישט האבן קיין שום שייכות מיט לצים,  ,דערפאר בעט איך דיר

 .וויכוחים מיט קיינעםקיין גיי נישט אריין אין און 

ר' נתן האט געהאט א תלמיד וואס פלעגט אים קומען ברענגען אלע לשון הרע'ס 

וויסן " :פלעגט זאגן אויף ר' נתן, איינמאל האט אים ר' נתן געזאגט ...וואס דער ס

ווייל איך הער נישט  ;מיין מתנגד, דו ביסט מיין מתנגד איז ...נישט דער ס ,זאלסטו



 

 

וואס יענער רעדט אויף מיר, און איך ווייס נישט וואס יענער רעדט אויף מיר, דו 

קומסט און דו מאכסט מיר משוגע; הער אויף צו קומען צו מיר און הער אויף צו 

  ."ען לשון הרעגברענ

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים  ות, אות בנים, סימן ט):(ספר המיד דער רבי זאגט

 נאר נישט איז צניעות ֲהגּוִנים", א פרוי וואס גייט בצניעות וועט האבן גוטע קינדער;

 צווישן נאר איז מען ווען אויך און ,שטוב אין אן אויך גייט צניעות, מענער צווישן

 כר צדיק לברכהז רבי סאטמארער הייליגער דער; שווימען ביים למשל ווי, פרויען

ווייל עס איז א בגד של  ,שרייבט אז א פרוי טאר נישט שווימען מיט א 'בעידינג סוט'

פרוי צו פריצות. דארף מען זייער אכטונג געבן אויף דעם, און איך פארלאנג פון יעדע 

  .קומען מיט א שווים קלייד

וער פאר א פרוי צו שווימען מיט א א אינגערמאן האט מיר געזאגט אז עס איז שו

געזאגט: "אסאך זאכן זענען שווער, אבער די שווערסטע אים שווים קלייד, האב איך 

זאך איז זיך מוטשענען מיט קינדער וואס וועלן אנטלויפן פון אידישקייט, מען זאל 

  אפגעהיטן ווערן וואס עלטערן מאכן מיט וכו'".

מיר ווייל  ,מערושרייבן דעם בריוו אנהייב ז דארפטאיך ווען געאין אמת'ן וואלט 

ווען מען און  ,א פרוי דארף גיין בצניעות ;נטאגויען שוין אהיים קומענדיגע וואך זגי

גייט מיט א לאנגע קלייד ביז דער ערד דארף מען אויך גיין מיט שטרימפ, עס איז א 

אבער ווען מען גייט  ,קטעמען מיינט אז די פיס איז צוגעד ,פריצות צו גיין אן שטרימפ

  זעט מען ארויס די פיס.

 ווארטן נישט וועל איך און ,נפש מסירת מיט פלאץ עםאיך האב אויפגעשטעלט ד

 אז געבן אכטונג זייער וועל איך ;מאכן חרוב עס מיר וועלן... לייכטזיניגע אפאר אז

  .אמות' ד ריינע האבן זאלן מיר

 ש"מוהרא חזר'ן וואסצו י נאכאמאל איבער מען רעדט שוין פון צניעות איז כדאז 

כטונג געבן אז א פרוי זאל זיך אפשערן איר א זאל מען אז רעדן אסאך זייער פלעגט

"'ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל  (נשא קכה:): האר, מוהרא"ש פלעגט כסדר חזר'ן דעם זוהר



 

 

ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק 

'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען, 'ְוָדא הּוא ַחד 

ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', און דאס איז פון די יסודות פון א אידישע שטוב, אז מען זאל 

ִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס נישט זען די האר פון די פרוי; 'וְ 

גייט מיט אויפגעדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא 

ן ְלֵביָתא' איז זי גורם אז עס זאל זיין ארימקייט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּו

ְּבָדָרא' און זי איז גורם אז אירע קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין 

חשוב, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' און זי איז גורם אז די ס"מ און די נישט גוטע 

ער איז דאס אלעס זאלן זיין אין איר שטוב. זאגט ווייטער דער זוהר: 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' וו

גורם? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרוי וואס איר האר זעט זיך ארויס". און 

פארקערט איז נאך מער, א פרוי וואס געבט אכטונג אז אירע האר זאל זיך נישט 

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

 ְלִקְמִחית, עס איז געווען א פרוי ָלּה ָהיּו ָּבִנים ִׁשְבָעה" (יומא מז.): ארציילןחז"ל פ

, אלע זענען געווען זי האט געהאט זיבן קינדער, ְוֻכָּלן ִׁשְּמׁשּו ִּבְּכהּוָנה ְגדֹוָלהאון קמחית 

יָת ֶׁשָּזִכיָת ְלּכַ  ,כהנים גדולים האבן די חכמים איר ? ָאְמרּו ָלּה ֲחָכִמים: ַמה ָעשִֹ

וואס האסטו געטון אז דו האסט זוכה געווען צו דעם? ָאְמָרה ָלֶהם: ִמָּיַמי  געפרעגט:

א ָראּו קֹורֹות ֵּביִתי ְקָלֵעי ַׂשֲעִרי, האט זי געזאגט פאר די חכמים: איך האב אייביג 

אכטונג געגעבן אז די ווענט און די דאך פון מיין הויז זאלן נישט זען מיין האר"; זעט 

  .ן פירט זיך מיט צניעות האט מען נאכדעם נחת פון די קינדערמען פון דעם אז ווען מע

דו אז ן איך בעט דיר , אוט מיין בריוו וואס איך שרייב דיראיך האף אז דו ליינס

זי דארף אויך האבן  ,ן די בריוו פאר דיין ווייב און איר עס ווייזןעברענגאהיים זאלסט 

  .חיזוק

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

  א כתיבה וחתימה טובה.

...  



 

 

~~~~~~~~~~  

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ח' אלול, ' פרשת כי תצאדיום  -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאירלכבוד 

דעם  ;מיר האבן געהאט א הערליכע זומעראז געלויבט דעם הייליגן באשעפער 

 ,איך פאר ארויס מיט די בחורים אין קעמפ די ניינטע זומער וואסגעווען איז זומער 

איך האב אסאך מתפלל  .שענסטע זומער וואס איך האב געהאטדי דאס איז געווען און 

אלעס וואס מיר האבן  -מער ודי גאנצע ז ,ווען אז אלעס זאל זיך אויסארבעטןגע

מיר  געזען וויבדרך הטבע האט אויסווייל איז איין גרויסע מעשה פון תפילה,  ,געהאט

און נאר דורך תפילה האבן מיר געטראפן דעם  ,וועלן דאס יאר בלייבן אין שטאט

 שיינעם קעמפ.

טאג וועט זיין א שיעור מאנ ;מיר אהיים מיטן אייבערשטנס הילף נטאג פארןוז

 .ט קומען צו די שיעורים אין ישיבהאיך האף אז דו וועסאון נגעלייט, איפאר אלע 

נאכט נאך א טאג עס קומט מיר בכלל נישט אן גרינג צו געבן א שיעור ביי ,גלייב מיר

אכט דרייסיג געב איך יעדן אינדערפרי  ים יעדן טאג;שיעור עטליכע ארבעט, איך געב

און  ,נאכדעם געב איך צוויי שיעורים אין ישיבה פאר די בחורים ,אין גמראא שיעור 

ווען עס קומט איז כוחות, אסאך רויס אטאג נעמט  ןא גאנצבכלל זיין מיט בחורים 

 ,חער איך געב א שיעור ביינאכט אן כאב ,שוין ביינאכט ווער איך אויסגעשעפט וכו'

און זיך  ,זיי זאלן ווייטער לערנען און דאווענעןאז נגעלייט איאבי צו מחזק זיין אלע 

 לברכה, כרונובל געווען פון מוהרא"ש זקפירן מיט יראת שמים אזוי ווי מיר האבן מ

ן ויין צו לייגן אין אונז די עצות פאלע יארן מוסר נפש געווען ארזיך וואס ער האט 

  .הייליגן רבי'ן

 ;צום שיעורמאנטאג נאכט דערפאר וויל איך אז דו זאלסט קומען יעדע וואך 

 .לייגן אויף א צווייטע צייטאפאלעס וואס דו דארפסט ערלעדיגן זאלסטו 

  .נט און שטארקוזיי געז



 

 

  כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.א 

...  

~~~~~~~~~~  

  כבוד הרה"ג רבי יואל ראטה שליט"אל

צום ערשט וויל איך זיך באדאנקען פאר אייערע דרשות מיט וואס איך בין זיך זייער מחיה, 

 דאס האט געטוישט מיין לעבן צום גוטן.

 

 ר וואלט געדארפט שענער אויפנעמעןזאגן אז איאויב איך מעג מעורר זיין, וויל איך אייך       

פרעמדע מענטשן וואס קומען צו אייך. איך בין געווען די וואך ביי אייך אין שול אין קעמפ, און 

 איר זענט בכלל נישט צוגעקומען צו מיר צו געבן שלום עליכם.

 ליפא     

 

  לפרט קטןשנת תשע"ז , ח' אלול, יום ד' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר ליפאלכבוד 

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

איך בעט דיר איבער אז דו ביסט געקומען צו מיר  ,איך ווייס נישט ווער איר זענט

ביר איך יעדן צו וגעווענליך פר ;דיר נישט געגעבן קיין שלום עליכםאון איך האב 

ֱהֵוי ַמְקִּדים " :)ד, טו (אבותזאגן כמינו זכרונם לברכה געבן שלום עליכם, אזוי ווי ח

כמינו זכרונם לברכה ח מען זאל יעדן איינעם באגריסן, נאך זאגן ",ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם

 ִהְקִּדימֹו אֶׁש  ַזַּכאי ֶּבן יֹוָחָנן ַרָּבן ַעל ָעָליו ָאְמרּו" :)ברכות יז.( זכאי בן יוחנן רבי אויף

 ,ער האט יעדן איינעם באגריסט אויפן גאס ",ְּבׁשּוק ָנְכִרי ַוֲאִפּלּו, ֵמעֹוָלם ָׁשלֹום ָאָדם

  אפילו א גוי.



 

 

אסאך מאל קען פאסירן  ;רף דן זיין לכף זכות יעדן איינעםמען דאאז וויסן זאלסטו 

און דער  ,קעגן און גריסט איםטאון איינער קומט אים אנ ,מענטש גייט אויפן גאסא  זא

איך  ,א חוצפה' :שלעכט גלייךיענער נישט צוריק, טראכט שוין אים אנדערע גריסט 

 :אבער באמת ווען מען פרעגט יענעם ',גריס אים און ער גריסט מיר נישט צוריק

איך האב אים בכלל " :פערט ערטענ ",פארוואס האסטו אים נישט צוריק געגריסט"

ווייל מיין קאפ איז נישט דא פון אלע שוועריקייטן וואס גייט אריבער  ,נישט געזען

אבער באמת איז  ,זען ווי א מענטש שמייכלט וכו'קען אויספון אינדרויסן  ";אויף מיר

  איג וכו'.ער בכלל נישט רו

שנת תשע"ח  -אנהייבן א נייע יאר  ןאיך האלט יעצט פאר ;דעס זעלבע זאג איך דיר

איך  ;ד תורה, מיידל סקול, ישיבהומסדר זיין די תלמ ףאיך דארבא עלינו לטובה, ה

ווער עס זאל קאכן פאר די  ,ים, טיטשערס, באס דרייווערסדארף אנגרייטן מלמד

 ,ן ער זאל מער שטייגן וכו'עקינד ווי אזוי מען קען אים ארויף ברענג סקינדער, יעדע

נישט  מען דארף באצאלן אלע בעלי חובות, ,אויך דארף איך ענדיגן מיט די קעמפ

איז ען אז שכר לימוד עס זענען דא עלטערן וואס מיינ ;אלע עלטערן צאלן שכר לימוד

מען איז זייער מזלזל אין און לעצטע זאך אויפן ליסט,  יא נדבה זאך, מען לייגט עס ד

מען מיינט אז די חדר וועט זיך שוין אן עצה געבן, נאכדעם דארף  ,צאלן שכר לימוד

 ;געלט צו באצאלן אלע איינגעשטעלטעשאפן איך קען  אואן א קאפ וו איך ארום גיין

שטעלן א פלאץ פאר אלע בחורים און אברכים יוצאי ישיבה אין אומאן  צואיך דארף 

אל אז איך איז קען זיין אמ ;יותר ממה שכתבתי כתוב כאןו ,אויף ראש השנה וכו' וכו'

  ען אז א איד איז אריין געקומען אין שול און ווארט אויף מיר.לייג נישט צו קאפ צו ז

ברענגט אין זיין ספר דברי תורה זכותו יגן עלינו אגב דער הייליגער מנחת אלעזר 

אז רבי יוחנן בן  )ברכות יז.(כמינו זכרונם לברכה זאגן חעם וואס אויף ד )חלק ו', סימן מז(

אז היינט איז עס נישט  ,זאגט ערי; אפילו א גו ,זכאי פלעגט באגריסן יעדן מענטש

אים אפילו נאר  ,מענטש ןעדסן מיט יועל אויב מיר וועלן זיך אפשטעלן שמוויי ,שייך

  עיי"ש. ,וועלן מיר נישט אנקומען אין שול ,צו באגריסן



 

 

אפשר 'טראכט ער נישט  ,ניניםסן זיינע עועווען א מענטש קומט זיך דורך שמ

נאך  דאפשר האט דער אי ,מענטשן פאר מיר רזענען שוין היינט געקומען צענדליגע

עהאט צייט צו רעדן איין ווארט מיט אפשר האט דער איד נאך נישט ג ,נישט געגעסן

פון און ער מיינט אז חוץ  ,דער מענטש האט א פראבלעםווייל  ',זיין ווייב און קינדער

 עסווייל , זכות לכף דן מיר זיי ,דערפאר בעט איך דיר .זיין פראבלעם איז גארנישט דא

  .לייכטזיניקייט פון נישט קומט

ווען  ;ותר אין משניועא שי ר, מאך דיזיךשטארק  ,דער עיקר בעט איך דיר זייער

דאס וועט  ,כאפ אריין נאך א פרק און נאך א פרק ,דו האסט אפאר איבעריגע מינוט

דיר העלפן אז דו וועסט ריין ווערן פון אלע שלעכטע מעשים וואס דער יצר הרע 

  ווארפט אנז אראפ.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  לכבוד הר"ר יואל ראטה שליט"א,

קודם א יישר כח פאר ביז יעצט צום ראש הישיבה, איר האט ממש געטוישט מיין לעבן צום 

קלייניקייט וואס גוטן אויפ'ן ריכטיגן וועג, איך רעד ב"ה צום אייבירשטן און איך בעט אים יעדע 

  איך דארף, און איך מאך זיכער צו זאגן משניות יעדן טאג.

מיין שאלה איז אז איך האב כמעט נאך גארנישט געלערנט קיין ברסלבע ספרים און איך 

האב נישט קיין אהנונג וואו אנצוהייבן, קענט איר מדריך זיין און זאגן ווי אזוי און וואס אנצוהויבן 

  ספרים?צו לערנען ברסלבע 

  יודל



 

 

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ח' אלול, יום ד' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 רו יאיריודל נלכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

ק מיט די עצות פון הייליגן איך האב זייער הנאה צו הערן אז דו ביסט זיך מחז

  .רבי'ן

 ִלי ֵיׁש ֲאָנִׁשים ִּכּתֹות ְׁשֵני ַעל" :)שנד סימן ן,"מוהר חיי( דער הייליגער רבי האט געזאגט

ַעל ֵאּלּו  ,רחמנות גרויס איך האב מענטשן סעפגרו צוויי אויף, ֲעֵליֶהם ָּגדֹול ַרֲחָמנּות

אויף מענטשן וואס האבן געקענט , ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים

ֵאיָנם ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָרִבים ֵאַלי וְ  ,רב געווארןזענען נישט מקומקורב ווערן צו מיר און זיי 

ִּכי ֲאִני  יר און פאלגן מיך נישט;מ צו מקורב זענען וואס די אויף און, ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי

ָאז ִיְסַּתֵּכל ַעל  ,ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת ,ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת ,יֹוֵדעַ 

ִּכי  א ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי.ד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשד ְמאְֹוִיְתָחֵרט ְמאֹ ,ַעְצמֹו ֵהיֵטב

א ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשא  ,ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמֹקָרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי

ווייל עס וועט קומען די צייט וואס , ֲאָבל א יֹוִעיל ָאז, י ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגהָהִייִת 

 -דער מענטש וועט ליגן מיט די פיס צום טיר, דאס מיינט ווען מען וועט שטארבן 

וואס דעמאלט לייגט מען אראפ דעם מענטש אויף דער ערד מיט די פיס אויסגעדרייט 

ענטש וועט זיך דעמאלט אנקוקן ווי אזוי ער זעט אויס, און ער צום טיר, און דער מ

פארוואס האב איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן, ווייל ווען איך 'וועט חרטה האבן 

ן צו צוקומען צו די גרעסטע וואלט ווען געפאלגט דעם רבי'ן וואלט איך זוכה געווע

  ."עט, אבער עס וועט שוין זיין צו שפ'אויף דער וועלט ותמדריג

דו  ,וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו פאלגסט דעם הייליגן רבי'ן

נט מען לער ,אז מען פאלגט דעם רבי'ן ;ט משניות און דו ביסט זיך מתבודדלערענס

וכה צו איז מען ז ,מען רעדט צום אייבערשטן -און מען איז זיך מתבודד  ,משניות

  מען לעבט א חיים טובים.און ן ווערן נאנט צום אייבערשט



 

 

איך געקומען  איך געדענק ווען איך בין מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן בין

מוהרא"ש האט מיר געפרעגט וואס איך וויל,  רעדן צו מוהרא"ש זכרונו לברכה, און

דערציילן מיין הארץ, אז איך וויל זיין א ערליכער צואיך האב אים אנגעפאנגען אויס

האב איך געמיינט  "זאג משניות!"ייט מיר נישט, זאגט מיר מוהרא"ש: איד און עס ג

ראכט אז איך דארף עס מער איך האב געט ,אז מוהרא"ש הערט נישט וואס איך זאג

איך בין געווען זייער צעבראכן, מיין הארץ איז געווען  אויסשמועסן בפרטי פרטיות.

א געוויין, האב  עפלאצט איןון איך האב שיעור אויסגא ,איבערגעפילט מיט ווייטאג

און איך האב  ",ערליכער איד ןאיך וויל זיין א ,מוהרא"ש"איך נאכאמאל געזאגט: 

 –מוהרא"ש  דערציילן וואס גייט איבער אויף מיר וכו' וכו', זאגט מירצו אנגעפאנגען 

נאר  דו הערסט נישט וואס איך זאג דיר? זאג משניות!" –ן שוין מיט א שטרענגע טא

, און נאר חמ סאך משניות וועסטו זוכה זיין צו א ריינעת, אז דו וועסט זאגן אמשניו

  ."נעם אייבערשטןטראכטן פו

לערנען פלייסיג  ן צועדערפאר פריי איך מיר זייער צו הערן אז דו האסט אנגעפאנג

אז אפילו מען  (שיחות הר"ן, סימן עו) , וואס זאגטאויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן

 די ווערטער פון די הייליגע תורה; זאל מען זאגן ,פארשטייט נישט וואס מען לערנט

(פרשת קדושים, עם הייליגן זוהר ד (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן עד) דער רבי ברענגט אראפאון 

וואס עס ווערט אויבן אין הימל ווען א מענטש זאגט די ווערטער פון די תורה  פה:)

  ו ער פאשטייט נישט וואס ער זאגט, און אפילו ער זאגט דאס מיט טעותים.אפיל

ר'  ב החסידאז ער האט געהערט פון הר ,האט דערציילטכרונו לברכה מוהרא"ש ז

קענט מענטשן וואס האבן נישט ער האט געאז  כרונו לברכה,ר זעלוי יצחק בענד

געווארן צום הייליגן רבי'ן, סט פון זייער לעבן צו זאגן פאר זיי זענען מקורב געוואו

און ווען זיי זענען מקורב געווארן  ,ליידיגע מענטשן ,ןעזיי זענען געווען פוסטע יונג

זיי האבן  ,פשיטותבפאלגן דעם רבי'ן בתמימות וצו זיי האבן אנגעפאנגען  ,צום רבי'ן

ים נ, און אסאך בלעטער גמרא און סימפרקים משניות יעדן טאג ען זאגן ח"יאנגעפאנג

  זיי זענען געווארן גרויסע גאונים.לחן ערוך, ביז וש



 

 

טפערן זאל ענער וואס  אט א בחור געפרעגט ר' לוי יצחק זכרונו לברכהאיינמאל ה

האט אים ר'  ,עס הייסט נישט געלערענט" (נאר געדאווענט)אים: "מענטשן זאגן ווען 

 ַאזֹוי ִמיר ָהאט ֶרִּבי ֶער'ְּבֶרְסֶלב ֶדער, ָגאְרִניְׁשט ֵווייס ִאילוי יצחק געזאגט דו זאג: "

  ".ֶגעֵהייְסן

דו ווייסט נישט ווי  ,ס ספרים'נפרעגסט מיר וועגן לערנען דעם רבידאס וואס דו 

  יר איך זאל דיר אנווייזן ווי און וואס.סט מטבעדו  ןאנצוהייבן או

 חיי ,ליקוטי מוהר"ן :דער רבי האט אונז איבער געלאזט אן אוצר פון פינף ספרים

 חיי( דער רבי האט געזאגטון ספר המידות; סיפורי מעשיות א ,שיחות הר"ן ,מוהר"ן

 "ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו, :)שמט סימן ן,"מוהר

ֶׁשִּמי  ,ְוָאַמר מען קען ווערן אן אמת'ער בעל תשובה אז מען לערנט ליקוטי מוהר"ן,

 ִנְבָקִעין ִיְהיּו ְּבַוַּדאי ָאז ,ֶּבֱאֶמת ּבֹו ְוִיְסַּתֵּכל, ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעֹסק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון

"סע וועט אים אלע אדערן טרענען",  ואמר בזו הלשון:, ל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹוּכָ  ֶאְצלֹו

ן זיין ספר מיט אן אמת, וועט זיך אים עפענען אלע און ווער עס וועט לערנע

דערפאר זאלסטו זיך  ;איד" רפארשטאפטע ָאדערן, און ער וועט ווערן אן ערליכע

אנהייב וועסטו אפשר נישט  ןאי ,לערנען אביסל ליקוטי מוהר"ןצו מאכן א שיעור 

זאגן די  זאלסטדו דו פארשטייסט יא אדער נישט,  יקוק נישט צ ,פארשטיין יעדע זאך

  וועסטו אנהייבן צו פארשטיין. ,נאך אפאר מאל ,און ביים סוף ,ווערטער

לערן אסאך ליקוטי  ,נגערמאןר' נתן האט אמאל געזאגט פאר א אינגערמאן: "אי

ר"ן וועלן די ווערים נישט מוהר"ן, ווייל א גוף וואס האט געלערנט ליקוטי מוה

תלקות: "אפילו דער גרעסטער בעל נאך האט ר' נתן געזאגט פאר זיין הס קומען".

זעט מען פון  אין רבי'ן וועט ער האבן א תיקון";עבירה, אויב וועט ער זיך האלטן 

  דעם אז דער רבי האט א כח צו העלפן יעדן איינעם.

 :ר' נתן האט געזאגט ;אויך מאך דיר א שיעור אין חיי מוהר"ן און אין שיחות הר"ן

דאס וועט דיר  און שמועסן"; פון זיינע שיחות רבי'ןיך האב מער ארויס געהאט דעם א

"מיט יעדע  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):דער רבי האט געזאגט  ו פארשטיין.זיין גרינגער צ



 

 

קענט איר זוכה זיין צו זיין אן ערליכע איד, נישט  ,ס מיט ענקשיחה וואס איך שמוע

  ".אן ערליכע איד סתם אן ערליכע איד נאר אן ערליכע איד אזוי ווי איך מיין

, דארט וועסטו זען דו זאלסט קודם לערנען חיי מוהר"ן חלק ב'אז י עס איז כד

וועסט עס מסיים זיין זאלסטו לערנען חלק  און ווען דו ,סן פון רבי'ןהערליכע שמוע

י האט געזאגט יעדע תורה, און אלעס ב, וואס דארט שטייט געשריבן ווען דער רא'

  .ארום יעדע תורה וכו'

דער רבי האט זייער אויסגעלויבט  ;אויך מאך דיר א שיעור אין ספורי מעשיות

עשיות וועקט אויף א מענטש פון דער רבי האט געזאגט אז די מאון  ,זיינע מעשיות

 ֲאִני'אפילו איינער וואס שלאפט שוין, זיין נשמה איז שוין פארשלאפן בבחינת  שלאף;

  '.ֵער ְוִלִּבי'דורך די מעשיות ווערט אבער , 'ְיֵׁשָנה

דער רבי האט געזאגט פאר זיין תלמיד ר' ; אויך זאלסטו לערנען ספר המידות

נפתלי (וואס ער איז איינע פון די צוויי עדים וואס דער רבי האט געשטעלט אויף תיקון 

  .ספר האט מיך געמאכט פאר א איד" ער"מיין ליבער הארציגער חבר, ד הכללי):

חסיד נאר אז מען לערנט די  'ערישט זיין א ברסלבוויסן זאלסטו אז מען קען נ

 ִׂשְכלֹו ָּפָניו" :)קצב סימן ,'א חלק ן,"מוהר ליקוטי( דער רבי זאגט; ספרים פון הייליגן רבי'ן

געפונט זיך אין  ,", די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיקִסְפרֹו ְּבתֹו ִנְמָצִאים ְוִנְׁשָמתֹו

ער איז א דאז איינער לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ן,  ,קומט אויס ;זיינע ספרים

האט מען נישט קיין שייכות  ,ברסלב'ער חסיד, אבער אז מען לערנט נישט די ספרים

  מיטן רבי'ן.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  



 

 

א בריוו צו א בחור איבער די גרויסקייט פון לימוד התורה, און וואסערע גוטס דאס ברענגט 

  .אלץ אויפ'ן מענטש

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ח' אלול, יום ד' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

  רו יאירנ... לכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו      

ווען צו מסיים זיין איז דיין חלק אז דו האסט זוכה געוואויל איז דיר און וואויל 

   .עו)סימן  ,(שיחות הר"ןד בבלי אופן סדר דרך הלימוד פין הייליגן רבי'ן וגאנץ ש"ס תלמ

 עס, ַּגם ּפֹה ִנְמָצא ִמְתַנֵּגד ֶאָחד" ב קעד):מכת ,(עלים לתרופה שרייבט אין א בריוור' נתן 

ְוָלַמד ַהְרֵּבה  ,ִהְתִחיל ְקָצת ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּוֶׁשְּבנֹו  ,מתנגד א דא זיך געפונט

און ער האט אנגעפאנגען אנשי שלומינו, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים, וואס זיין זון איז מקורב צו 

 ,ִדיםַהְמַכִּנים ַעְצָמם ְּבֵׁשם ֲחִסי ,ַמְכִריִחים אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְּבִלַּיַעל ,ְוַעָּתה לערנען פלייסיג,צו 

 ְואֹוְמִרים ֶׁשּטֹוב יֹוֵתר ְלַדֵּבר ִעָּמֶהם, ,ּומֹוְנִעים אֹותֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו ִמִּלְלמֹד ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים

 זאל עראז  אים זאגן זייאון , ופוסקים גמרא לערנען פון אפ אים רעדן מתנגדים די

ְּבנֹו ַהַּנ"ל, ֲאִני נֹוֵתן ְל ְוָאִביו ָצַעק ַעל , לערנען צו ווי זיי מיט פארברענגען ענדערש

ִּכי ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ָּכל ַהּיֹום  !א יֹוֵתר ,ֶלֱאכֹל ַעל ְמָנת ֶׁשא ִּתְלַמד ַרק ַּדף ְּגָמָרא ֶאָחד ְּבָכל יֹום

 אזוי לערנען צו הערן אויף זאל עראז  אים אויף שרייט טאטע זיין הּוא ְּבֶרְסְלֶבר ְוכּו',

ן דער טאטע זאגט אים אז ער או, ער'ברסלב א איז אסאך לערנט עס ווער ווייל, סאך

זאגט ר' נתן א  ;ב לערנט ער מער ווי איין דף גמראגייט אים אויפהערן געבן עסן אוי

ֶׁשֵאין ַהִּמְתַנְּגִדים עֹוְמִדים ִלְמנַֹע ִמִּלְלמֹד ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו  ,ַהְּכָלל לשון: רמורא'דיגע

ַרק ְּפִניִמּיּות ַּכָּוַנת ָהַרע ֶׁשְּבִלָּבם הּוא ְלַבֵּטל ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ִּכי ָידּוַע  ,ִלְבָרָכה

ָלֶכם ַמֲעֵׂשי ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ִּבְפָרט ַּבּדֹור ַהֶּזה, ְוֵאין ׁשּום ַהָּצָלה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ְוֵאין 

 ,ּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ְּכמֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהִמי ֶׁשַּיְכִניס ִלּמ

י מתנגדים ווילן ם, דּוִבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשי ,ַעל ְיֵדי ֲאִמַּתת ְּדָרָכיו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּגָּלה ַעל ָיֵדינּו

זיי ווילן אויסרייסן די גאנצע נאר ספרים, ס 'נאז מען זאל נישט לערנען דעם רבי נישט



 

 

סט די מעשי בני הנעורים פונעם דור, און עס איז נישט אורה, ווי עס איז אייך באוותו

דא קיין שום וועג זיי צו ראטעווען נאר דורך לימוד התורה, און עס איז נישט דא ווער 

  ."עס זאל אריין ברענגען לימוד התורה נאר דער הייליגער רבי

נט אופן סדר דרך הלימוד וואס דער פאלגט דעם הייליגן רבי'ן און לערר עס ווע

 ;ער זוכה צו ענדיגן כל התורה כולהביז א קורצע צייט איז  ,רבי האט אונז געגעבן

 ֶׁשִּיְהֶיה, ִנְכַסְפִּתי ְמאֹד ְלַהְמִׁשי ֶאת ָהעֹוָלם ֶאל ֲעִׂשָּיה" :סימן יט) ,(שיחות הר"ןדער רבי זאגט 

דער רבי האט ", ְוַכּיֹוֵצא ,רַיֲעבֹ  אְו יֹום ְּבָכל ,ְוָכ ָּכ ִלְלמֹוד ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל לֵאֶצ  ּובִחּי

דער רבי און מען זאל לערנען יעדן טאג, אז זייער געוואלט אריין ברענגן אין מענטשן 

ְמאֹד, ֶׁשִנְלְּכדּו "ֶׁשֲאִפילּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְקדּוָׁשה  ):שם( געזאגט האט

, ַעד ִּבְמצּוָדה ָרָעה ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַח"ו, ַאף ַעל ִּפי ֵּכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָגדֹול ָּכל ּכַ 

ֶׁשְיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום; ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹוק ָקבּוַע 

ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם  , ִיְהֶיה ֵאיְוּכַ  ֹום ּכַ ְוִחיּוב ָחָזק ִלְלמֹוד ְּבָכל יֹום ְוי

ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָגדֹול ְמאֹד", אפילו איינער וואס איז שוין אראפ 

געפאלן אין שאול תחתית, אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג 

ף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון די תורה "כך וכך", וועט ער סו

  איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

ווען דער רבי האט געזאגט די שיחה האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן צי עס גייט 

זרע לבטלה  אויך ארויף אויף איינעם וואס איז אריין געפאלן אין פגם הברית, הוצאת

האט דער רבי געשריגן אויף אים און געזאגט: "דו ווייסט ווי גרויס דער מנא לצלן, רח

 ןופ מען זעט ";)תקעג סימן, ן"מוהר חיי( כח פון תורה איז?! תורה איז העכער פון אלעס

מען אז ווייל תורה איז דער עצה  ,לערנען זאל מען געוואלט האט רבי דער אז דעם

  צום אייבערשטן. זאל ווערן נאנט

זיין  און זוכה ,דו זאלסט טרעפן דיין זיווג בקרובאז דער אייבערשטער זאל העלפן 

  .צו אויפשטעלן א שיינע שטוב



 

 

איז מען ממשיך אויף  ,ווען מען איז זוכה צו ענדיגן ש"סאז דער רבי האט געזאגט 

מען באקומט א  ,סיי בפשטות -ת וזיך א צלם אלוקים, דאס מיינט אויף אלע בחינ

באשערטע  יטרעפן ד אויך איז מען זוכה צואזוי  ;א צלם אלוקים ,פנים רליכטיגע

  נה באקומט מען א צלם אלוקים.ואזוי ווי דער אריז"ל זאגט אז ווען מען האט חת ,זיווג

ישר כח אז דו ווילסט זיך משתתף זיין מיטן בויען דעם בנין וואס מיר י רא גרויסע

דו זאלסט מצליח זיין אז דער אייבערשטער זאל דיר העלפן  ,ומאןבויען יעצט אין א

  .אין אלע דיינע וועגן

  .בה וחתימה טובהיא כת

...  

~~~~~~~~~~  

א בריוו צו די תלמידים וואס דרייוון די באסעס און ווענס, און ברענגען און טראגן יעדן טאג 

  .די קינדער אין די מוסדות

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ח' אלול, כי תצאיום ד' פרשת  -רת ה' יתברך בעז

  רו יאירנ... תלמיד מיין טייערע הארציגע לכבוד 

דעם וואס דו העלפסט מיר אויפשטעלן אונזערע אויף איך בין דיר זייער מכיר טוב 

מיט דעם וואס דו ברענגסט די קינדער אין  ",מוסדות היכל הקודש ברסלב"הייליגע 

דו  ;ם יעדן טאג פון חדר און פון סקולחדר און אין סקול, און דו טראגסט זיי אהיי

קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס דיין זכות איז אויבן אין הימל, דו נעמסט א 

עס א  תפילה פון די צאן קדשים שלא טעמו טעם חטא, אויך איזוחלק און די תורה 

מפרסם צו זיין פאר די גאנצע  ,מורא'דיגע זכיה צו משמש זיין דעם הייליגן רבי'ן

  '.וכו וועלט זיינע עצות

דות אויף וואס דו זאלסט זייער אכטונג געבן ווען דו ואיך שרייב דיר אפאר נק

  ברענגסט די קינדער און ווען די טראגסט זיי אהיים:



 

 

ך צום חדר עסיי די מיידלאון ך ענגלאידי סיי  ,בשעת דו טראגסט די קינדער -א 

ניגונים פון נישט אנצינדן נישט זאלסטו בשום אין פנים ואופן  ,אדער אהיים פון חדר

ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ְנִגיָנה ִמְּמַנֵּגן " :ג)ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן (דער רבי זאגט  ;ערליכע זינגערס

ווער עס  ",ן, ֲאַזי טֹוב לֹוְוָהגּו ָּכֵׁשר ִמְּמַנֵּגן ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמעַ , ַהּבֹוֵרא ַלֲעבֹוַדת לֹו ָקֶׁשה, ָרָׁשע

שווער צו דינען דעם  אנקומעןנישט ערליכע זינגער וועט אים הערט ניגונים פון א 

העלפן זינגער וועט עס אים צו ןב מען הערט ניגונים פון אן ערליכאייבערשטן, און אוי

דא אסאך טעיפס פון  זענעןערשטן אז היינט לויבט דעם אייבגע צו עבודת השם.

אס מעגסטו אנצינדן פאר די ד ,מע ניגוניםישע ווארדי'ערליכע אידן ווי זיי זינגען חסי

  .קינדער

פס פון ערליכע מגידים ווי זיי דערציילן די יאויך איז דא היינט אסאך מעשה טע 

 ;אנצינדן פאר די קינדעראס זאלסטו ד -און פון חז"ל  ,פרשה אדער מעשיות פון נ"ך

און מען דארף זייער אכטונג געבן אויף זיי אז זיי זאלן  ,קינדער זענען זייער ריין

  אויסוואקסן ערליכע אידן.

 ,ך צום חדרעסיי די מיידלאון ך ענגלאיסיי די  ,ווען דו טראגסט די קינדער -ב 

ווען  ;עמען מענטשןאריין ננישט זאלסטו בשום אין פנים ואופן  ,אדער אהיים פון חדר

וה צו טון א חסד מיט נאך א איד, דעמאלט סט ליידיג איז זייער א גרויסע מצדו פאר

תינוקת של  -טראגסט די הייליגע קינדער  וו געבן א היטש וכו', אבער בשעת דקענסט

מי  'יהי ,בית רבן שלא טעמו טעם חטא, דעמאלט קענסטו קיינעם נישט אריין נעמען

דערפאר  ,כן קינדער וכו'ון זיך ארום קראנקע מענטשן וואס זרייעשיהי'. ליידער ד

און ענדערש זיין מער פארזיכטיג און זיכער, ווי  ,דארפן מיר זייער אכטונג געבן

  צוריק הערן שלעכטע מעשיות.ס ושלום איידער מען זאל ח

צינדסט אן די באס זאלסטו געבן צדקה און בעטן דעם אייבערשטן אז ו פאר ד - ג

 , סימן ח):דרך , אות(ספר המידותדער רבי זאגט  ס;זאל גארנישט פאסירן קיין שלעכט עס

זאל מען געבן  אויפן וועגן גייט ארויס עפאר מ ",ֶדם ִלְצָדָקהְּכֶׁשֵּתֵל ַּבֶּדֶר, ִּתֵּתן קֹ"

 ַעְצָמן ֶאת ַמְטִריִחין ֲעָגָלה ֶׁשַּבֲעֵלי ְּבָׁשָעה" :)סימן ג(צדקה, נאך זאגט דער רבי דארט 



 

 

 גרייט) דרייווער דער( להעג בעל דער בשעת ",ַהֶּדֶר ְּתִפיַּלת ִּתְתַּפֵּלל ,ּוְבסּוִסים ַּבֲעָגָלה

טן דעם מען דארף אייביג בע ;זאל מען זאגן תפילת הדרך ,די וואגן און די פערד אן

 ,קינדערנס, בפרט איינער וואס טראגט נטערוועגואארויס אייבערשטן פאר מען פארט 

  דארף אסאך מער מתפלל זיין און אכטונג געבן אז אלעס זאל אריבער גיין בשלום.

ינער איז קי יקוקן דעם באס צזאלסטו איבער ,נעם באסוגייסט ארויס פ ופאר ד - ד

מען גייט אראפ פונעם באס,  מאל סז מען טון יעדעודאס מ ;נישט געבליבן אויפן באס

און ער קוקט נישט איבער דעם  ,ן דעם געזעץוויס פיב א דרייווער דרייט זיך אראו

 ,מען טאר נישט זיין פויל ' ירחם.צוקומען צו רציחה ממש הס ושלום קען ער ח ,באס

איז זיכער אז די באס איז ען מאפילו  ,לסטן אחריותומען דארף דאס טון מיטן פנאר 

בן אין א באס ך ווי קינדער זענען געשטארעוויפיל מעשיות הערט מען נעב ;ליידיג

  .דארטפארגעסן  ווען מען האט זיי

דו זאלסט אכטונג געבן אויפן באס כאילו עס איז דיין אז איך בעט דיר זייער  - ה

סט אן דעס באס נדמאל דו צי סיעדע ;ון נאך מער ווי דיין אייגענע קארא ,נע קארעאייג

אויב מען ווארעמט נישט אן ווייל מען, עלאזן אפאר מינוט זיך אנווארדאס דארפסטו 

איז מען  ,בפרט ווינטער ווען עס איז זייער קאלט -דעם באס פאר מען פארט ארויס 

 .דארף קויפן א נייעם באסוועט צעבראכן, און דער מוסד  ןווערזאל גורם אז דער באס 

דרייווער האט מיר שאדן געמאכט,  רכעוועל איך וועל טאקע קיינמאל נישט וויסן

ן אין הימל ווייסט מען אלעס, און עס לוינט זיך נישט צו בא'גנב'נען א אבער אויב

פארן מאכסטו שאדן  ,דו מאכסט שאדןאז וואס  ,בפרט אונזער מוסדאון מוסד בכלל, 

  הייליגן רבי'ן.

זאלסטו דרייווען  ,צום חדר אדער אהיים פון חדר ווען דו טראגסט קינדער -ו 

 ,וועג מיט א צווייטע קאר ןינמאל נישט רייצן אויפזאלסט זיך קידו זייער פארזיכטיג, 

ווערט גע'פסק'נט עס דאס וואס אז  ,זאגטכרונו לברכה בפרט מיט א גוי. מוהרא"ש ז

 ַעל ֲחׁשּוִדים ֶׁשֵהם ִמְּפֵני ,ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִעם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַיֵחד א" :), סעיף בקנגסימן (יורה דעה 

איז חשוד אויף  גוי א ווייל ,גוי א מיט זיין מייחד נישט זיך טאר ען", מָּדִמים ְׁשִפיכּות



 

 

ען זאל זיך נישט רייצן מאז וועגנס, נטערוא איזדאס גייט ארויף ווען מען  -רציחה 

א איד האט זיך  ,ך געווען א שרעקליכע מעשהעמער איז נעבודעם ז .מיט א גוי

ט ארויס גענומען א דער גוי האאון אמפערט מיט א גוי וועגן א נישטיגע פארקינג, עצ

' און דער איד איז אוועק אויפן פלאץ ה ,אין הארצןדעם איד ן מעסער און דערשטאכ

סן יזאלסט קיינמאל נישט רעדו  ,תלמיד רדערפאר בעט איך דיר מיין טייערע ירחם;

בפרט ווען דו און און זיכער נישט מיט א גוי,  ,נישט מיט א איד - מיט א צווייטן

  עמאלט דארף מען זיין זייער פארזיכטיג.ד ,טראגסט קינדער

דו זאלסט אז אויב עס מאכט זיך אז א קינד פאלגט נישט, בעט איך דיר זייער  -ז 

זאלסטו  ,און אויב עס איז א מיידלרו יאיר, מנהל ר' מרדכי נ ןדאס איבער געבן פאר

אויך און  ,נישט שלאגןס ושלום דו זאלסט ח .רעדן צו די מנהלת מרת לעזער תחי'

דרייווער האלט ביי זיך אייביג אפאר  רגעוא קל ;איז ארום שלאגן וכו' וואסנישט 

ן עקינדער שפרינג יאויב ד .און אזוי איז ער משחד די קינדער ך)עקערלודיס (צקענ

אנכאפן  ס ושלוםת, אבער חוווייל עס איז סכנת נפש ,זאלסטו זיין זייער שטרענג ,ארום

  א קינד ווען מען איז בכעס.

זיך אין  טאלעס ווענד ;דו זאלסט זיין צייטליך אין חדראז איך בעט דיר זייער  -ח 

איז עס ביטול  ,אויב א דרייווער פארשלאפט אדער ער איז פארשלעפט ,די דרייווערס

ווי לאנג ביז דער מלמד קען נישט אנהייבן לערנען און דאווענען ווייל  ,תורה דרבים

פארן אויב מען איז ערט צדער גאנצער מוסד וועון אאלע קינדער זענען אין קלאס, 

ך. דערפאר זאלסטו זיך אנשטרענגן צו זיין צייטליך, און דו זאלסט נישט ינישט צייטל

אפילו נישט קיין סקונדע, די עלטערן דארפן זיין  -ווארטן ביי קיין איין הויז 

מאל פארשלעפט  ן אז אסאךאון זיי דארפן פארשטיי ,אחריות'דיג צו ווארטן אין צייט

ד תורה וקען נישט אויפהאלטן די גאנצע תלמאבער מען  ,ליב טרעפיק וכו'וזיך עס צ

האב איך נישט  ,אויב איך פאר אוועק' :ליב איין קינד. אסאך מאל קען מען טראכטןוצ

עס איז אבער נישט אזוי, דו האב רחמנות אויף אלע אנדערע  ',קיין רחמנות וכו'

אזוי וועט מען  ,זמן רנקטליכעואז אלעס זאל גיין מיט א פ -און אויפן מוסד  ,קינדער

  מצליח זיין מיט אלע קינדער.



 

 

 ,ק מיט קינדער אדער אן קינדערונישט קיין חיל -ווען דו דרייווסט אונזער באס  -ט 

כט צו זען וברסלב'ער באס, יעדער ז ערן אז טויזענט אויגן קוקן אויף דזאלסטו וויס

 ,דערפאר זאלסטו זייער אכטונג געבן צו מאכן א קידוש השם ;... אויף ברסלבעפעס 

"ִמי ֶׁשאֹוֵהב  (ספר המדות, אות צדיק, סימן סט): דער רבי זאגט. ס נאמען'נצו הייליגן דעם רבי

עם ֶאת ַהַּצִּדיק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", ווער עס האט ליב ד

צדיק דארף אכטונג געבן אז עס זאל נישט ארויס גיין קיין שלעכטע נאמען אויף אים; 

ווייל ער טראגט דעם נאמען פונעם צדיק, און נאכדעם איז ער גורם אז מענטשן וועלן 

רפן קיין זיך דערווייטערן פונעם צדיק. דערפאר זאלסטו קיינמאל נישט ארויס ווא

ן ווי מענטשן יז עס נישט קיין שיינע זאך צו זעא בכלל ;שמוץ פארענדיג מיטן באס

ד דארף אייביג לעבן מיטן א אי ,זיי ווארפט ארויס זאכן פון די קאר וכו' ,פירן זיך אויף

תהלים טז, ( ִׁשִּויִתי ְיָי ְלֶנְגִּדי ָתִמיד" :), סעיף אאסימן (אורח חיים ף אין שלחן ערוך יעערשטן ס

ִּכי ֵאין ְיִׁשיַבת  ,הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעלֹות ַהַּצִּדיִקים ַההֹוְלִכים ִלְפֵני ָהֱאִהים )ח

ַוֲעָסָקיו ְוהּוא ְלַבּדֹו ְּבֵביתֹו, ְּכמֹו ְיִׁשיָבתֹו ּוְתנּוָעתֹו ַוֲעָסָקיו ַּכֲאֶׁשר הּוא ָהָאָדם ּוְתנּוָעתֹו 

ֹו ִלְפֵני ֶמֶל ָּגדֹול, ְוֵכן ֵאין ִּדּבּורֹו ְוַהְרָחַבת ִּפיו ִּבְהיֹותֹו ִעם ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ּוְקרֹוָביו, ְּכמֹו ִּבְהיֹות

ְׁשִּגיַח ְּבַוַּדאי ַעל ָּכל ְּתנּועֹוָתיו ְוִדּבּוָריו, ֶׁשִּיְהיּו ְמֻתָּקִנים ָּכָראּוי. ְּבמֹוַׁשב ַהֶּמֶל, ִּכי ָאז ַמ 

ָּכל ֶׁשֵּכן ַּכֲאֶׁשר ָיִׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו, ִּכי ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאֶׁשר ְמא ָכל 

ַמֲעָׂשיו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, עֹוֵמד ָעָליו ְורֹוֶאה ּבְ 

ְּבַוַּדאי ִמָּיד ַּתִּגיַע  ),ירמיה כג, כד( א ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיָי; ֲהא ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא

א מענטש דארף אייביג לעבן  ";ֵאָליו ַהִּיְרָאה ְוַהַהְכָנָעה ִמַּפַחד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוֵיבֹוׁש ִמֶּמּנּו

מען דארף טראכטן אז דער אייבערשטער איז דא און ער זעט און  ,מיט יראת שמים

  איך טו, דעמאלט וועט מען זיך אויפפירן מיט דרך ארץ און מיט הכנעה. אלעס וואס

 ֲאָנַׁשי ֶאת ְמַלֵּמד ֲאִני ֵאי יֹוְדִעים ָהיּו ּוְמָלִכים ֵקיָסִרים ִאם" דער רבי האט געזאגט:

 געוואוסט וואלטן קעניגן ווען ",ֶאֶרץ ֶּדֶר  ִלְלמֹוד ֵאַלי ְּבֵניֶהם ֶאת ׁשֹוְלִחים ָהיּו, ֶאֶרץ ֶּדֶר 

 קינדער זייערע געשיקט זיי וואלטן, רך ארץ איך לערן אויס מיינע תלמידיםד ערעוואס

  .ארץ דרך אויסלערנען זיי זאל איך מיר צו



 

 

 ;שידוך בקרוב דו זאלסט טרעפן דיין ריכטיגעאז דער אייבערשטער זאל העלפן 

ס האבן געהאלפן ישיבה ווא פוןדי אלע בחורים ווי זיי נישט צעבראכן, קוק צוריק 

נה געהאט און ואלע האבן שיין חת ,ד תורה און מיידל שולעואויפשטעלן די תלמ

 עםאס זיי האבן געהאלפן אויפבויען דבזכות וויין עין הרע, האבן א שיינע לעבן ק

  מוסד.

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

  ט יאר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטש

...  

~~~~~~~~~~  

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י' אלול, ערב שבת קודש פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירלכבוד 

 אינעם זיך ווענדט בית שלוםאז  פלעגט שטענדיג זאגןזכרונו לברכה מוהרא"ש 

 איז אים בייאון  ,'וכו' וכו נאטורן שווערע מיט פרוי א באקומט איינער אפילו ;מאן

, אזוי נישטדאס אבער  איז', וכו פרוי אזא מיט לעבן א האבן נישט קען מען אז קלאר

אויב  .ער צו דרייעןאיב איר מאן פארן מעגליך איז עס ווייל ,לעבן א האבן יא קען מען

א גוט לעבן, די שאלה איז  ביסל שכל קען ער זוכה זיין צו האבןנגערמאן האט אאיא 

שכל קען מען באקומען ווען מען רעדט זיך אויס דאס  ?'קויפט מען שכל אווו'נאר 

איך אז העלף מיר  ,באשעפער ר"הייליגע :מען בעט ,הארף צום הייליגן באשעפער

מען  נישט ווי אזוי סלעבן, איך וויי זאל וויסן ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין מיין

 ";מען מען פירט זיך אין אלע ענינים וכו'רעדט צו א ווייב, איך ווייס נישט ווי אזוי 

 הארץ דיין אויס גיסה'",  נַֹכח ְּפֵני, ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב" :)ב, יט איכה(הנביא זאגט  וירמיה

 מען אז - שכל איז ֵּב'לִ  ַּכ'ַמִים ִׁש'ְפִכי פוןאשי תיבות די ר; און אייבערשטן צום

, אריבער גייט וואס אלעס אים פארציילט מען ,אייבערשטן מיטן אויס זיך סטשמוע



 

 

 מען באקומט אזוי ,לעבן אין האבן וויל מען וואס אלעסאון , וויי טוט וואס אלעס

  .שכל

יין נאכגעביג און זאון ווייטער דו זאלסט פון יעצט אז דערפאר בעט איך דיר זייער 

יין ווייב, דו זאלסט נישט אויפהערן צו געבן גוטע ווערטער פאר ד ;זיין א "געבער"

שטוב, און אז דער  ען ביי דיר איןזיין אז דער אייבערשטער וועט רו וועסטו זוכה

און דו וועסט מצליח זיין אין  ,ט אין שטוב איז שוין דא אלע ברכותאייבערשטער רו

  אלע דיינע וועגן.

  .שבת ןכיא פרייל

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י' אלול, ערב שבת קודש פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'לכבוד 

 ;יעצט די לעצטע שבת אין קעמפשוין  האלטןאיך דאנק דעם אייבערשטן אז מיר 

א איך דאנק און איך לויב דעם אייבערשטן אז מיר האבן געהאט הערליכע צוויי און 

ען מיט מען האט זיך מחזק געוו ,מיר האבן פארברענגט אינאיינעם אסהאלב חדשים וו

מיין עיקר פרייד איז, אז עס איז דא  .ן הייליגן רבי'ןואמונה און מיט אלע עצות פ

כט ווי מען ואפט איינער צום צווייטן, יעדער זליבשון א צווישן די פרויען א אחדות א

  .יטןקען העלפן איינער דעם צווי

ייבערשטן יעדן טאג די תפילה וואס רבי אליעזר האט יעדן טאג איך בעט דעם א

ִּבי ֶר  :):(ברכות טזזאגן אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה  ,מתפלל געווען נאך שמונה עשרה

ְּבפּוֵרינּו ֶׁשַּתְׁשֵּכן  ,ֱאֵהינּו ה'ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני : "ֶאְלָעָזר, ָּבַתר ִּדְמַסֵּים ְצלֹוֵתיּה ָאַמר ָהִכי

רבי אליעזר פלעגט יעדן טאג בעטן נאכן ענדיגן שמונה ", ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוָׁשלֹום ְוֵריעּות



 

 

אז עס זאל זיין ליבשאפט און נאנטקייט און שלום וריעות צווישן זיינע  ,עשרה

ְוַתְרֶּבה " טןעגעב ער האט - וריעות ושלום ואחוה אהבה איינמאל עס איז דא ;םיתלמיד

, ְוַתְצִליַח סֹוֵפנּו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה, "תלמידים אסאך האבן זאל ", ערּוֵלנּו ְּבַתְלִמיִדיםְּגב

ְוַנְׁשִּכים ְוִנְמָצא ִיחּול , ֶמ ְוַתְּקֵננּו ְּבָחֵבר טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ְּבעֹולָ  ,ְוָתִׂשים ֶחְלֵקנּו ְּבַגן ֵעֶדן

ערשטע תפילה איז  אסד"; ְלָפֶני קֹוַרת ַנְפֵׁשנּו ְלטֹוָבהְוָתבֹא , ְׁשֶמ ְלָבֵבנּו ְלִיְרָאה ֶאת 

 אהבה דא איז עס איינמאלאון  ,וריעות ושלום ואחוה אהבה עס זאל זייןאז געווען 

  .הצלחה מען האט וריעות ושלום ואחוה

אפילו  ,אויב אידן האלטן זיך בשלום ):ו ,חבראשית רבה ל( זאגןכמינו זכרונם לברכה ח

איך קען זיי " :זאגט דער אייבערשטער כביכול ,עבודה זרה רחמנא לצלןדינען זיי 

אבער אויב מען האלט זיך  ";ווייל זיי האלטן זיך צוזאמען ,טון סגארנישט שלעכט

 נאך". איך וועל זיי באשטראפן" :לט זאגט דער אייבערשטעראדעמ ,נישט צוזאמען

 שטעקעלעך פון בינטל א האלט מען וועןאז  )נצבים ,תנחומא(כמינו זכרונם לברכה ח זאגן

 ;צעברעכן קינד א אפילו קען אליין שטעקן איין אבער ,ברעכןצע נישט דאס מען קען

, טון סשלעכט נישט קיינער קען ,באחדות זיך האלט מען אויבאז  ארויף גייט דאס

 סשלעכט מען קען ,באחדות נישט זיך האלט מען ,אליין זיך גייט יעדער אויב אבער

  טון פאר דעם מענטש.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן צו וואס מיר קענען צוקומען אויב מיר וועלן זיך 

יעדער וועט נאר טראכטן גוט אויף א צווייטן, ובפרט צווישן די און  ,האלטן צוזאמען

יטאל ודער הייליגער אריז"ל האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד ר' חיים ו ;פרויען

אז ער וואלט ווען געקענט ברענגען משיח אין זיין צייט, נאר עס איז  זכרונו לברכה

 .דים, ממילא איז דאס געווארן אויסגעווען מחלוקת צווישן די פרויען פון זיינע תלמי

"ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  ):ל"ז י"האר שבחי ספר( שרייבטכרונו לברכה קוק וואס ר' חיים וויטאל ז

ָהָרע, ְוָאַמר  ָנִׁשים, ְוָאַמר ָהֲאִריַז"ל: ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ָּבא ֵאַלי ַהֶמלֶ ִּפְרָצה ְמִריָבה ֵּבין ַּכָמה 

 ֵּביֵניֶכם ֶׁשָהְיָתה ַהְּקָטָטה ִּבְגַלל ֶזה ְוָכל, ִּתָספּו ַמְלְּכֶכם ַגם ַאֶּתם ַגם א יב, כה):-(ְׁשמּוֵאל ִלי

ַהָמֶות ְדִריַסת ֶרֶגל, ֵּכן  ְלַמְלָא  ָהְיָתה א ֵּביֵניֶכם ׁשּוָרה ַהָׁשלֹום ֶׁשָהָיה ַּפַעם ָּכל ִּכי, ַהיֹום

ָהָיה ַּבֲעוֹונֹוֵתנּו ָהַרִּבים ְּבאֹותֹו ְזַמן ִנְתַּבֵּקׁש ִּבְיִׁשיָבה ֶׁשל ַמֲעָלה מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו 



 

 

ַז"ל", ערב שבת האט אויסגעבראכן א קריגעריי צווישן די ווייבער פון די תלמידים 

ן קבלת שבת איז געקומען דער פון אריז"ל, און דער אריז"ל האט געזאגט: "אינמיט

מלאך המות און ער האט מיר געזאגט אז איך גיי נפטר ווערן, אלעס צוליב די מחלוקה 

וואס איז היינט געשען צווישן אייך, ווייל ווי לאנג עס איז געווען שלום צווישן אייך 

 האט דער מלאך המות נישט געהאט קיין שליטה אויף מיר", וכך הוה, אז דער אריז"ל

און אז  ,זעט מען פון די מעשה אז די פרויען דארפן זיין באחדות איז יענע יאר אוועק.

מיר זוכה  וועלן ,בירן מיט אלע אונזערע כוחות צו זיין בשלום מיט יעדןומיר וועלן פר

  .ן משיח במהרה בימינועזיין צו ברענג

 א פאר שנפ מוסר זיך איז מען, חסד דיגע'מורא טון מענטשןאז מען זעט היינט 

ר, מענטשן געבן בלוט וכו', אבער א גוט ווארט איז ני א אוועק געבט איינער, צווייטן

, און מען קען איינער געבןנישט יעדער א ניר קען מער פון אוועק געבן א ניר, ווייל 

נאר איין מאל געבן א קידני, אבער גוטע ווערטער קען יעדער געבן, און מען קען געבן 

קאסט נישט קיין געלט, עס קאסט נאר מח, מען דארף טראכטן פון א און געבן, עס 

  צווייטן ווי אזוי מען קען יענעם מחי' זיין.

 ִּתְׁשָעה; ָלעֹוָלם ָיְרדּו ִׂשיָחה ַקִּבין ֲעָׂשָרה" :):מט קידושין( זאגןכמינו זכרונם לברכה ח

 דער אויף געקומען אראפ איז רעדן אסמ צען", ֻּכלֹו ָהעֹוָלם ָּכל ָנְטלּו ְוֶאָחד, ָנִׁשים ָנְטלּו

ען און די איבעריגע איז געגאנגען פאר די גאנצע פרוי די גענומען האבן ניין, וועלט

וועלט; בפשטות גייט דאס ארויף אויף שמועסן, אז דער נאטור פון פרויען איז צו 

סן מיטן ועאגט אבער דאס גייט ארויף אויף שמשמועסן אסאך, מוהרא"ש ז

אייבערשטן, פרויען קענען דאס אויסניצן צו מתפלל זיין, און בעטן דעם אייבערשטן 

  פאר אלעס וואס זיי דארפן.

בפרט ווען א פרוי צינדט די שבת ליכט, דעמאלט איז זייער א גרויסער עת רצון, 

און אלע טירן פון הימל עפענען זיך אויף, און מען קען אלעס פועל'ן. דארפאר, זע צו 

 וצינדסט אן די שבת ליכט אויף אלעס וואס ד וונעם אייבערשטן בשעת דבעטן פ

  דארפסט, בפרט אויף קינדער.



 

 

וויסן זאלסטו אז גוטע קינדער קומט נישט פון זיך אליין, גוטע קינדער באקומט 

מען לויט וויפיל מען בעט און מען וויינט צום אייבערשטן; אפילו דיינע קינדער זענען 

אלסטו בעטן דעם באשעפער אז זיי זאלן זיין וואויל אין ערליך, ווייל נאך גאר קליין, ז

עס איז זייער שרעקעדיג היינטיגע צייטן, ווי מען זעט נעבעך אז קינדער פון די 

, און די איינציגסטע עצה מנא לצלןשענסטע שטובער גייען ארויס לתרבות רעה רח

  רחמנות האבן.איז צו בעטן און וויינען צום אייבערשטן אז ער זאל 

"רבונו איך שרייב דיר א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן ביי הדלקת הנרות: 

של עולם, איך בעט דיך זייער, העלף מיר, און געב מיר קינדער וואס וועלן זיין ערליכע 

אידן און נאר טון דיין ווילן, געב מיר קינדער וואס וועלן לערנען, קינדער וואס וועלן 

ון זיך פירן ערליך. רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל זיין פרייליך און דאווענען א

איך זאל האבן א פרייליכע שבת. העלף מיר אז מיין מאן זאל זיין גוט צו מיר און איך 

זאל זיין גוט צו אים, מיר זאלן זיך ליב האבן, און מיר זאלן איינעם דעם צווייטן מכבד 

לף מיר אז איך זאל מצליח זיין, בזכות די הייליגע זיין. הייליגער באשעפער, הע

 -צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, און בפרט דער הייליגער רבי 

רבינו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו, און רבינו אליעזר שלמה בן מלכה זכותו יגן עלינו, 

  אמן".

וואס מען זאגט אויף די אייגענע  און לייג צו דיינע אייגענע תפילות, ווייל תפילות

שפראך, און תפילות וואס מען בעט פאר זאכן וואס טוט וויי, איז זייער חשוב אויבן 

  אין הימל.

  א פרייליכן שבת.

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  



 

 

  ~שאלות ותשובות~   

                                                                                                                                                                                                                        ))))####27272727((((                    

        שאלהשאלהשאלהשאלה                                                                                                                                                                                                                        

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א

קודם וויל איך דאנקען דעם ראש ישיבה פאר די שיינע שיעורים וואס געבן מיר חיזוק 

  !אנצוגיין יעדן טאג

איך וואוין אין קרית יואל, און פון ווען איך האב אסאך געהערט פונעם ראש ישיבה איבער 

ל וועגן די די גרויסקייט פון ארויפגיין מתפלל זיין ביים ציון פונעם סאטמאר רבי'ן זי"ע, און בכל

גרויסקייט פון א ציון פון א צדיק, גיי איך כסדר ארויף צום ציון. כמעט יעדעס מאל וואס איך 

פאר דורך דארט, אפילו אויב איך האב נאר א מינוט צוויי, גיי איך ארויף דארט מתפלל זיין. 

  און ב"ה אז איך האב שוין געזען אסאך גרויסע ישועות נאך זייענדיג ביים ציון.

ך וויל אבער פרעגן, אז איך האב אסאך מאל מחשבות און ספיקות צי מ'מעג בעטן פונעם אי

 צדיק, אדער דארף מען בעטן פונעם אייבערשטן געהאלפן צו ווערן אין זכות פונעם צדיק?

 ישראל

  תשובה

  , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ח מנחםיום א' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

  ישראל נרו יאיר לכבוד

  ערהאלטן דיין בריוו. האב איך

כותו יגן עלינו וואויל איז דיר אז דו גייסט ארויף כסדר צום ציון פון הייליגן רבי'ן ז

 ִקְבֵרי ַעל תּוִהְׁשַּתְטח ְיֵדי ַעל" :סימן קעג) ,אות צדיק ,(ספר המדותזאגט  יבדער ר ;מסאטמער

ה הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש ,ַהַּצִּדיִקים  דערפאר ";ְלכַ  ָראּוי ֶׁשֵאינֹו ִּפי ַעל ַאף ,טֹובֹות לֹו עֹושֶֹ



 

 

 וואס פלאץ א איז דארט ווייל ,צדיקים קברי ביי זיין מתפלל גיין צו זאך גרויסע א איז

  .ראוי נישט איז מענטש דער ווען אפילו ,הימל אין ארויף ןעגיי תפילות די

און  ,תפילהן דורך 'עלשט פארשטעלן וואס מען קען אלץ פומען קען זיך גארני

ַהּקֹל " (בראשית כז, כב):אויפן פסוק  ;דאס איז די שטערקסטע זאך וואס א איד פארמאגט

ווען בלק האט געזען ווי אז  (בראשית רבה סה, כ)" זאגן חכמינו זכרונם לברכה קֹול ַיֲעקֹב

האט ער געשיקט  ,ט עוג מלך הבשן און סיחון מלך האמורי'ערגה'משה רבינו האט גע

כדי צו וויסן ווי אזוי  ,ח פון משה רבינואיז דער כיין מדין צו פרעגן וואס ם קיחושל

", האבן די זקני מדין ֵאין ּכֹוחֹו ֶאָּלא ְּבִפיו"ָאְמרּו ִזְקֵני ִמְדָין: , מען קען אים בייקומען

אלעס וואס ער דארף, און אלע זיינע  ;ח איז מיט זיין מוילכ רזיין גאנצעגעזאגט אז 

ם ְּבָאָדם ֶׁשּכֹוחֹו ְּכֶנְגָּד  ָנבֹוא ָאנּו ַאף: "האט בלק געזאגט ,דורך תפילהנצחונות איז 

  ְּבִפיו."

ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר : "ון א צדיק בעט מען דעם אייבערשטןווען מען גייט צו א קבר פ

  .ווערן געהאלפן איך זאל צדיקים די בזכותאז  ",ָבם ֶחְפִצי ָּכל ְוַאִּדיֵרי, ָּבָאֶרץ ֵהָּמה

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))####28282828((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

איך בין נישט קיין ברסלב'ער חסיד, אבער איך בין אביסל נאנט צו ספרי ברסלב און איך 

שעפ פון דעם אסאך חיזוק, במיוחד פון די נקודה זיך נישט צו צוברעכן פון גארנישט, און פון 

דעם אז איך בין טייער און חשוב אויף אפילו ווען איך בין אין א נידריגן מצב. די נקודה ווערט 



 

 

ק אויסגעשמועסט אין די ברסלבע ספרים און דאס גיבט מיר אסאך חיות. אזוי אויך די שטאר

דברי חיזוק וואס איך בין זוכה אויסצוהערן פון אייך כמעט מדי יום ביומו, וואס דאס גיבט מיר 

  חיות אויף א גאנצן טאג.

ף דעם אז איין זאך וואס שטערט מיר אביסל אין ברסלב, איז די נקודה וואס מ'שטייט אוי

זען וואס הערשט -יעדער מוז פארן קיין אומאן אויף ראש השנה. לויט די ברייטקייט און די ווייט

ביי אייך, די אפנקייט וואס איר האט צו הערן וואס יעדער האט צו זאגן, און צו מקבל זיין אויך 

ט פאר אייך נישט דער וואס איז נישט פונקט אין ליין אזוי ווי אייך, לויט דעם וואלט מער געפאס

  צו מאכן אן עסק אויב מ'קומט יא אדער נישט קיין אומאן.

איך שעם זיך צו זאגן, אבער דאס רעדן אזויפיל פון אומאן וואלט זיך מער געפאסט פאר 

  אנדערע חצרות, וואס האבן מער ליב צו מאכן א טראסק, און נישט פאר ברסלב.

ייל איך האב א אנדערע רבי וואס ביי אים איך פאר נישט קיין אומאן אויף ראש השנה, וו

בין איך אויף ראש השנה. מיינט דאס אז מיין גאנצער עבודה איז גארנישט ווערד? מיינט אז 

  איך האב גארנישט מיט רבי נחמן, אפילו איך לערן זיינע ספרים און איך ארבעט אויף דעם וועג?

  דוד

  תשובה

  , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-מנחם , כ"חיום א' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר דודלכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו. האב איך

גאנצע זאך פון פארן קיין אומאן אויף ראש י ס וואס דו פרעגסט מיר וואס איז דדא

ס 'נהייליגן רבי נעםפון איין זייט האסטו התחזקות פואז דו שרייבסט מיר  ,השנה וכו'

און פון די אנדערע זייט פארשטייסטו נישט וואס  ,וכו' דאס איז דיין חיותאון  ,ספרים

  רעדט אזוי סאך פון פארן קיין אומאן.מען 



 

 

ָהראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי " :תג)סימן  ,(חיי מוהר"ןוויסן זאלסטו אז דער רבי האט געזאגט 

ֵמַאַחר  ,ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי", ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, "לעֹוֶלה ַעל ַהּכֹ

ָרִבים ֵאַלי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ְוָלָּמה לא ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקֹ ,ָרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִליֶׁשַהְּמקֹ

און עס איז מיר ", אׁש ַהָּׁשָנהִאיׁש לא ֵיָעֵדר. ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק רֹ  ,אׁש ַהָּׁשָנהַעל רֹ 

 ,זיי זענען מקורב צו מיראון  ,מענטשן וואס גלייבן אין מירנדער אויף די אוא וו

זאל קומען צו מיר אויף ראש  פארוואס זאלן זיי נישט מודיע זיין פאר אלעמען אז מען

  ".ר טאר נישט פעלן, ווייל מיין גאנצע זאך איז ראש השנהעקיינ ?השנה

 ,ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹולאׁש ָהרֹ " סימן תה): ,(חיי מוהר"ן עזאגטג רבי דער האט נאך

את ְּבַמָּתָנה ַרק ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָנַתן ִלי זֹ  ,ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי

 ,לּוִיין ָּבראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּליא ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְּבַוַּדאי ְּת  ;י יֹוֵדַע ַמהּו ראׁש ַהָּׁשָנהֶׁשֲאנִ  -

איך האב באקומען א מתנה  ",אׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּליָּתלּוי ָּברֹ  ,ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

, און נישט נאר ענק, נאר די 'השנה ראש' איז וואס ווייס איך פונעם אייבערשטן, אז

  גאנצע וועלט איז געוואנדן אין מיין ראש השנה.

ֶׁשְּיכֹוִלין ָאז ֲאָנִׁשים ְלַקֵּבל " סימן תו): ,(חיי מוהר"ןאון נאך האט דער רבי געזאגט 

 ַאף ַעל ִּפי ֵכן  ,ֶפןא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּתּקּון ְּבׁשּום אִֹּתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה

ל ִּתּקּון. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֲאִפיּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ְיכֹוִלין ֲאִפיּלּו ֵהם ְלַקּבֵ 

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לא ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּקָנם ֲאָבל ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ַּגם ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים. ִּכי 

ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ַּגם הּוא ֵאינֹו ָיכֹול  ָאַמר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ִעְנָיִנים ְוִתּקּוִנים ַמה

אפילו מענטשן וואס איך קען זיי  ,ראש השנה קען איך יעדן איינעם העלפן", ַלֲעׂשֹות

  .נישט מתקן זיין א גאנץ יאר

דעם  פארבעאיז געקומען צום רבי'ן כרונו לברכה דער ברסלבער רב ר' אהרן ז

געזאגט פארן ער האט און  ,שנת תקע"א -פאר דער רבי איז אוועק ראש השנה  לעצטן

ער קען ווייל  ,רבי'ן אז עס איז אים זייער שווער צו קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה

 ,(עיין חיי מוהר"ן פן און געזאגטהאט זיך דער רבי אנגער ,להינישט איבער לאזן זיין קה



 

 

איי  ,יין גרעסערס דער פון איז ניט פארהאנין, ק"ווי אזוי זאל איך אייך זאגין ):סימן תו

  .קשיא" אנדערע גוטע יודין זאגין ניט אזוי, איז נאך א

איז וואס  ,דערפאר אז דו שרייבסט מיר אז דיין גאנצע חיות קומט פון רבי'ן

 ;זא ברייטקייט כאילו פארן אויף אומאן איז א קליינקעפעלדיגע זאךשרייבסטו מיט א

מען  ימען פארשטייט יא צ יצ ,עהייסן פארן דארף מען פאלגןדער רבי האט גאז 

 ,פאר יעדן איינעם איז שווער צו פארן אויף ראש השנה ,מיר בגליי .פארשטייט נישט

נגערמאן וואס לאזט איבער א ווייב און קינדער איז עס בכלל נישט איבפרט פאר א 

אז איך האב ' :ןואבער א מענטש דארף זיך מאכן א פשוט'ער חשב ,קיין גרינגע זאך

ער מאכט מיר  ,ער טוישט מיר ,ער שטארקט מיר ,געטראפן א רבי וואס איז מיר מחזק

אז איך האב נאך  ד,מיר אויף אז איך בין נאך יא ווערער ווייזט  ,לערנען און דאווענען

אז ער הייסט קומען צו  ,ע לעבןער געבט מיר עצות אויפן טאג טעגליכאון א תקנה, 

  .'אים אויף ראש השנה וועל איך פארן מיט מסירת נפש

אז ווען דער רבי וואלט ווען נישט  ,פלעגט שטענדיג זאגןכרונו לברכה מוהרא"ש ז

געווען  געהייסן אז מען זאל קומען צו אים קיין אומאן אויף ראש השנה, וואלט ער

ס איז בכלל נישט קיין גרינגע זאך צו פארן, עס ווייל ע ;דער ערשטער נישט צו פארן

אבער אז דער רבי האט געהייסן קומען דארף מען  ,איז שווער ברחניות ובגשמיות וכו'

  גיין מיט מסירות נפש.

עס איז נאך נישט געווען זייט בריאות העולם א צדיק וואס זאל צו זאגן מיט צוויי 

און זאגן און געבן א פרוטה לצדקה לזכותו עדות אז ווער עס וועט קומען צו זיין ציון 

און  ,אים א טובה טון ער טווע ּוְפָׁשָעיו ֲחָטָאיו ְוָגְברּו ָעְצמּו ִאם ֲאִפילּו ,די תיקון הכללי

דארף זיך א מענטש  ;לעפן פון שאול תחתיותאים ארויס ש ער טביי די פיאות ווע

און וואס איך האב אלץ  ,איך ווייס דאך ביי מיר ווער איך בין ,חשבון 'ןמאכן א פשוט

אבער איך ווייס דאך יא  ,נארןמענטשן קען מען אויס ,פאפןמענטשן קען מען  ;געטון

און  ,ווער איך בין, און דא איז דא א רבי וואס האט צוזאגט אז ער וועט א טובה טון

אז ווען מען  ,ער וועט מתקן זיין ווער עס קומט צו זיין ציון, און מען זעט דאס קלאר



 

 

מען הייבט אן צו  ,ס ציון הייבט מען אן צו לעבן מיטן אייבערשטן'נמט צום רביקו

נקן ביז איבער זיינע וך איינגעטעלעבן מיט תשובה, אפילו אזא איינער וואס איז נעב

הייבט שוין  ,הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן -אויערן אין עבירות פון פגם הברית 

רעדסט אזוי ברייט אס איז בכלל דאס וואס דו האבן הרהרי תשובה, איז ווצו אויך אן 

 אז אייבערשטן צום וויינען מיר דארפן וויפיל; ן איז א צומצוםאמואז פארן אויף א

  .כו'ו אפגעטון אלץ האבן מיר וואס מעשים אונזערע פארעכטן זאלן מיר

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))#29#29#29#29((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

 לכבוד הגאון הצדיק רבי יואל ראטה שליט"א

קודם כל א גרויסן ייש"כ אויף יעדע דבר חיזוק וואס איך בין זוכה צו הערן פונעם ראש 

 ישיבה, ס'איז ממש מחיה נפשות און ס'איז מורא'דיג שטארק מחזק.

מען זיין א ברסלבער חסיד און איך וויל פרעגן אויב צו קענען זיין נאנט צום אייבערשטן מוז 

קומען צום ציון פון רבי'ן אויף ראש השנה? אדער קען מען זיין נאנט צום אייבערשטן און זיך 

מחזק זיין מיט די חיזוקים פון רבי'ן, און מקיים זיין די תקנות פון מוהרא"ש, און בלייבן א חסיד 

 פון מיין רבי (וואס איז נישט ברסלב)?

  שלומי

  תשובה

  , שנת תשע"ז לפרט קטןאב-, כ"ח מנחםיום א' פרשת שופטים -ת ה' יתברך רבעז



 

 

 רו יאירשלומי נלכבוד 

  האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

, ון מירוואס וויל מען פ :)ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן צג(דער רבי האט געזאגט 

ברענגען אין יעדן אריין  -זאך  ווייל איך וויל נאר איין ?פארוואס קריגט מען אויף מיר

סן מיטן אייבערשטן און ועאז א מענטש זאל רעדן און שמ ;איינעם תפילה והתבודדות

זאגן כמינו זכרונם לברכה און ח ,עס וואס עס גייט אריבער אויף איםאים פארציילן אל

עֹוָלם, ּוְבֵני־ָאָדם ֵאּלּו ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל  –ְּכרּום ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם " (ברכות ו:):

פון די זאכן  תפילה איז", אז ְּתִפָּלה ,ּוַמאי ִניהּואון רש"י זאגט דארט: ", "ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם

אבער מענטשן זענען אין דעם זייער  ,די העכסטע זאך אויף דער וועלט איזוואס 

ך וויל נאר ווייל אי ,אין מיר זלאיז מען מזל -האט דער רבי געזאגט  -דערפאר  ,מזלזל

  ן צום אייבערשטן.שטן מענעצוריק ברענג

מען האט נאר  ,מען קריגט נישט אויף מיר" :)"ן, סימן קפב(שיחות הרדער רבי זאגט 

איך קריג אויך אויף דעם  ;און אויף אים קריגט מען ,זיך אויס געשניצט א מענטש

וואס טויג נישט כן כע זאאויף אזא מענטש וואס טוט אזעל ,זאגט דער רבי -מענטש 

מענטשן  ,, מענטשן ווייסן נישט וואס ברסלב איזדאס הייסט אזוי ";קריג איך אויך

 מאמע און טאטע געקלו יעדע ,דערפאר און ,געיםמשו פון פלאץז א דאס איאז מיינען 

און , געיםמשו פון פלאץ א אויף דרייען זיך זאל קינד זייער אז געוואלט נישט ןוואלט

זיי זענען גורם אז מען זאל מורא  וואס מענטשן דא זענען אליין לבברס אין ליידער

אז עס זענען דא מענטשן  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ע)דער רבי זאגט  .האבן פון ברסלב

זאלן זיך וואס דורך זייערע מעשים און זייערע דיבורים זענען זיי גורם אז מענטשן 

וואס זיי זענען מבזה  "נח ,נ"בפרט די נייע אנשיקעניש פון  ;דערווייטערן פונעם צדיק

זיי זענען גורם אז מענטשן און דאס איז ברסלב, אז מענטשן מיינען און  ,דעם רבי'ן

אות  ,(ספר המדותדער רבי זאגט , און ן מקורב ווערן צום הייליגן רבי'ןזאלן נישט קענע

 ."ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע ,ֶאת ַהַּצִּדיק ָצִרי ִלְׁשמֹר ,ַהַּצִּדיקֶׁשאֹוֵהב ֶאת  ִמי" :סימן סט) ,צדיק



 

 

מחזק מיטן הייליגן רבינ'ס  זיךזיי  וד ;ף קיינעםידערפאר זאלסטו נישט קוקן או

אויף דיר פארצייל פארן און יעדע זאך וואס עס גייט אריבער  ,ןעלערן און דאוו ,ותעצ

דו דארפסט נישט מאכן קיין  פארשטייט זיך אז .זיין וועסטו מצליח, אזוי אייבערשטן

וויסן אז דו ביסט זיך מחי' מיט די  טשקיינער דארף ניאון ת מיט דיין משפחה, מחלוק

  ספרים.

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))#30#30#30#30((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

Thank you so much for your letter! It gives me tremendous chizuk and I will 

continue to Daven. I did try talking to my husband numerous times and told 

him I can't take it anymore. When he sees I'm serious about leaving, he 

promises he will change but it doesn't last for more than a few days and he is 

back to his old ways. Some nights I just cry from pain and it doesn't touch him 

one bit. He threatens that if I don't stop crying he will throw me out the window 

or put tape on my mouth so the neighbors won't hear. He says he is not 

interested in hearing what's bothering me. Then he calms down the next day 

and promises change but nothing is long lasting. I begged him that I want to 

make it work but I need to feel like I have who to work with. He says that I just 

don't understand where he is coming from (his father doesn't act much 

different) and he wants to feel like I love him unconditionally no matter how he 

acts because his parents never did. How is it possible to love such a person? 

To the outside world he is a nice person and when we come In public he acts 

like an amazing husband. They say that women have a power to turn things 

around. In this particular situation how can I do so? After so many empty 

promises, at what point do I draw the line? 

        [איבערגעטייטשט:[איבערגעטייטשט:[איבערגעטייטשט:[איבערגעטייטשט:



 

 

 ווייטער וועל איך און, חיזוק אסאך דיג'מורא מיר געבט עס, בריוו אייער פאר כח יישר

 .זיין מתפלל צו זיין ממשיך

שוין  אים האב איך און, מאן מיין צו רעדן אן א שיעור מאל צו פרובירט שוין האב איך

מיטן פולסטן  מיין איך אז זעט ער ווען און. מער אזוי אנגיין נישט שוין קען איך אז געזאגט

איך גיי אים איבערלאזן, דעמאלט זאגט ער מיר צו אז ער גייט זיך פארבעסערן, ערנסטקייט אז 

  אבער דאס האלט אן בלויז פאר עטליכע טעג, און דערנאך גייט אלעס צוריק צום אלטן.

עס מאכן זיך נעכט וואס איך וויין פאר צער און ווייטאג, און דאס רירט אים ניטאמאל דאס 

ט מיך אז אויך הער איך נישט אויף צו וויינען וועט ער מיך מינדעסטע, פארקערט, ער ווארנ

ארויסווארפן פון פענסטער, אדער לייגן טעיפ אויף מיין מויל אז די שכנים זאלן נישט הערן ווי 

  איך וויין; ער זאגט מיר אז עס אינטערעסירט אים נישט צו הערן וואס באדערט מיך.

ר זאגט מיר צו אז דאס וועט מער נישט פאסירן, נאך אזא אויסברוך בארואיגט ער זיך, און ע

  אבער קיין שום פארבעסערונג האלט אן פאר לאנג.

איך בעט מיך ביי אים אז איך וויל פרובירן צו ארבעטן מיט אים צו זען ווי אזוי מיר קענען 

לעבן שיין צוזאמען, אבער איך מוז שפירן אז ער איז דא מיט צו ארבעטן; אבער ער טענה'עט 

איך פארשטיי פשוט נישט פון וואסערע ערציאונג ער קומט, (זיין טאטע פירט זיך נישט אויף אז 

בעסער ווי אים...) און ער וויל שפירן אז איך האב אים ליב מיט אן אהבה שאינה תלוי' בדבר, 

 נישט קיין חילוק ווי אזוי ער פירט זיך אויף, ווייל ביי זיינע עלטערן האט ער דאס קיינמאל נישט

  אבער ווי אזוי איז מעגליך ליב צו האבן אזא מענטש?! -באקומען. 

אין גאס הייסט ער זייער א פיינער מענטש, און ווען מיר זענען צווישן מענטשן פירט ער זיך 

  אויף ווי א אויסערגעווענליכער גוטער מאן.

טון אז זאכן  מ'זאגט אז פרויען האבן די כחות צו טוישן זאכן; אין מיין מצב, וואס קען איך

זאלן ווערן בעסער? נאך אזוי פיל פוסטע צוזאגעכצער, וואו זאל איך שטעלן די ליניע אז דאס 

  ]]]]איז עס?



 

 

  תשובה

  שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ב' דראש חודש אלול, יום ד'  - בעזהשי"ת

 תחי' ...מרת לכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

, ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה, ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו" ַחְכמֹות" :)א, יד משלי( שלמה המלך זאגט

 אירע מיט עס ברעכטצע פרוי נארישע א און, שטוב איר אויף בויט פרוי קלוגע א

 זייוואס  ,זיך אין כוחות גרויסע זייער האבן פרויען אז זאלסטו וויסן; הענט אייגענע

 ; דישטוב זייער מאכן חרוב אליין און שטוב זייער שטעלןצואויפדאס נוצן  קענען

  ייערע כוחות.ז נישט ווייסן פרויען די אז איז פראבלעם

זי שרייט נישט אויף אים,  ;ל ווארט אפ איר מאן מיט א שמייכלא פרוי מיט שכ

בפרט ווען  .ט אים גוטע ווערטערבזי הייבט אויף זיין מוט און זי גע -נאר פארקערט 

ווארט זי אים אפ מיט א שמייכל דער מאן מוטשעט זיך מיט פרנסה און ארבעט שווער, 

אזוי ווי די ערליכע פרויען האבן געטון אין  ,ווען ער קומט אהיים אפגעמוטשעט

 זייער געארבעט האבן מצרים אין אידן דידי הייליגע חכמים דערציילן אז  מצרים,

 נישט בכלל האבן זיי, גארנישט פאר כח קיין עהאטג נישט האבן זיי און שווער

 איז קאפ זייער', וכו' וכו קינדער האבן פון נאך רעדט ווער און ,קומען אהיים געוואלט

פון די פעלד עברענט פון ארבעטן אזוי שווער, זיי זענען געווען שמוציג אויסג געווען

זענען ארויס  ? זיידי נשים צדקניות -די פרויען  וואס האבן געטוןארבעט וכו' וכו', 

און יעדע פרוי האט  ,אין פעלד צו זייערע מענער, זיי האבן מיטגעברענגט וואסער

אפגעוואשן איר מאן, און דער אייבערשטער האט געמאכט א נס אז בשעת זיי זענען 

, און דאס גלאין זייער קרי געגאנגען שעפן וואסער איז אריין געשווימען קליינע פיש

האבן זיי געגעבן פאר זייערע מענער, און יעדע פרוי האט גערעדט שיין צו איר מאן 

און זיך שיין געמאכט פאר אים וכו', ביז דער מאן האט באקומען א  ,מיט ליבשאפט

און אזוי  ,אזוי זענען זיי געווען צוזאמען וכו' וכו' ,שטארקע ליבשאפט צו זיין ווייב



 

 

כלל ישראל. זעט מען די כח פון אידישע פרויען וואס אין זייער  איז ארויסגעקומען

  און אין זייער זכות וועט משיח קומען. ,זכות איז מען ארויס פון מצרים

 ווייזט זיצו אים און  שמייכלט זי ,אים צו גוט איז ווייב זיין ווי זעט מאן דער ווען

און ער וועט טון אלעס פאר זיין  ,וועט ער צוריק ווייזן ליבשאפט ,ם ליבשאפטאי

ו אז יעדער ווארט אז דער צווייטער זאל קודם אנהייבן צווייב. דער פראבלעם איז 

 געבן גוטע ווערטער צו הייבט אן קודם עס ווער יעדער ווארט צו זען ווייזן ליבשאפט, 

יבן רעדן אפילו מען איז נאך פארווייטאגט וכו', די ווייב ווארט אז דער מאן זאל אנהי -

און ער וועט מיר  ,אויב מיין מאן וועט רעדן שיין צו מיר'שיין צו איר, זי טראכט 

ווייל  ,באמת איז זי גערעכט ';דעמאלט וועל איך אים געבן ליבשאפט ,איבערבעטן

בער און אז דער מאן זאל זיין דער וואס בעט אי ,אזוי וואלט טאקע געדארפט זיין

דער מאן ווארט אז זיין ווייב  ,ון דאס זעלבע איז פארקערטא .מאכט פרייליך זיין ווייב

 אויב איך וועל אהיים קומען און מיין ווייב'ער טראכט  ,זאל אים ווייזן ליבשאפט

מיט א שמייכל וכו'  ,אפווארטן אזוי ווי שנה ראשונה ךוועט זיין שיין אנגעטון, און מי

 ,ביידע ווארטן און ווארטןאז  שטעלט זיך אויס, למעשה 'וועל איך זיין גוט צו איר

נאה ם וואס מען לעבט אפ א לעבן מיט שאון דערווייל גייט אריבער כמה וכמה שני

  איינער צום אנדערן.

וואלט זי אינוועסטירט  ,ווען די פרוי וואלט באמת געוואלט האבן א גוט לעבן

ערגעדרייט און מיט איר חכמה איב ,זי וואלט ארויס געגאנגען פון איר וועג ;אביסלע

  .איר מאן

אלכסנדר מוקדן קיסר אז דער גרויסער  )לב: (תמידדערציילן  כמינו זכרונם לברכהח

געוואלט מלחמה האלטן ער האט און  ,געקומען צו א שטאט פון פרויעןאנאיז אמאל 

זיי האבן אים געמאכט  ,און זיי האבן מיט זייערע חכמה אים איבערגעבעטן ,מיט זיי

אפילו די ברויט איז געווען , און אים געברענגט שטיקער גאלד ,א שיינע קבלת פנים

און נישט מלחמה  געלאזטער האט זיי אפאון דאס האט גורם געווען אז  ,פון גאלד

האט ער געהייסן אויף  ,ווען ער איז אוועק געגאנגען פון דארט געהאלטן מיט זיי;



 

 

 ְדִאֵתיִתי ַעד ,ַׁשְטָיא ֲהֵויִתי מֹוְקדֹון ֶאִלְּכַסְנְדרּוס ָנא: "ַא ויער פון שטאטשרייבן אויפן ט

 איך אלכסנדר מוקדן בין געווען א ",ְנַׁשָיא ִמן ֵעָצה ִוְּיִּליַפת ,ִדְּנַׁשָיא ֲאְפִריִקי ִלְמִדיַנת

רנט פון זיי ווי אזוי צו און זיך געלע ,גע פרויעןשוטה ביז איך האב געטראפן די קלו

און מען איז גרייט צו  ,מען האט סבלנותאויב אז  ,זעט מען פון דעם קלוג"; זיין

  דעם שטערקסטן מענטש.אפילו קען מען איבער דרייען  ,ווארטן, און אויס ארבעטן

דערפאר זאלסטו זיך אנשטרענגען צו מחזק זיין דיין מאן און אים ווייזן ליבשאפט, 

ט שלמה המלך זאג ;וריק ווייזן ליבשאפטדיר צ ער וועטאזוי זען ווי  וועסטאון דו 

 אין אריין קוקט מען ווען, ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם" ,ַלָּפִנים ַהָּפִנים ַּכַּמִים" :)יט, כז משלי(

 אריין קוקט מען ווען און, שמייכל א צוריק מען זעט פנים שמייכלדיגע א מיט וואסער

 אזוי איז דער מאן מיט זיין ווייב ;פניםגז ברו א צוריק מען זעט פנים דיגע'ברוגז א מיט

  , אזוי פירט מען זיך צוריק מיט דיר.אויף צו יענעם ווי אזוי מען פירט זיך -

"רבונו איך שרייב דיר א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן ביי הדלקת הנרות: 

רליכע של עולם, איך בעט דיך זייער, העלף מיר, און געב מיר קינדער וואס וועלן זיין ע

אידן און נאר טון דיין ווילן, געב מיר קינדער וואס וועלן לערנען, קינדער וואס וועלן 

דאווענען און זיך פירן ערליך. רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל זיין פרייליך און 

איך זאל האבן א פרייליכע שבת. העלף מיר אז מיין מאן זאל זיין גוט צו מיר און איך 

וט צו אים, מיר זאלן זיך ליב האבן, און מיר זאלן איינעם דעם צווייטן מכבד זאל זיין ג

מאן,  ראיך וויל א ערליכע ,זיין. הייליגער באשעפער קוק צו מיין צעבראכענע הארץ

ן אין ער זאל גיי .ער זאל האבן א געפיל צו מיראון  ,מיין מאן זאל רעדן שיין צו מיר

נען די הייליגע תורה, הייליגער ער זאל לערן אושול דריי מאל א טאג דאווענען, 

בזכות די הייליגע צדיקים וואס האבן  העלף מיר אז איך זאל מצליח זיין באשעפער,

רבינו נחמן בן פיגא  -זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, און בפרט דער הייליגער רבי 

 צו לייג און אמן".זכותו יגן עלינו, און רבינו אליעזר שלמה בן מלכה זכותו יגן עלינו, 

ינע אייגענע תפילות, ווייל תפילות וואס מען זאגט אויף די אייגענע שפראך, און די

  .תפילות וואס מען בעט פאר זאכן וואס טוט וויי, איז זייער חשוב אויבן אין הימל



 

 

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))#31#31#31#31((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

 לכבוד הרה''ג מזכה את הרבים ר' יואל ראטה שליט''א

 קודם וויל אייך באדאנקן פאר אייערע חיזוק שיעורים, און הערליכע ניגונים.

שאלה א', אין ספר ליקוטי תפלות איז דא אסאך תפלות אויף עניני גשמיות, איז מיין שאלה 

געשמאק אויסצולאזן ווען מען זאגט די תפילות צי מען מעג עס אויך זאגן שבת ווייל עס איז נישט 

איז נישט אזוי קלאר די הלכה. און לאמיר זאגן  -לויט וויפיל איך ווייס  -כסדר. אין די פוסקים 

אז מען טאר נישט, צי וועט העלפן היפך כוונה נישט יוצא צו זיין די מצוה פון תפלה, אדער גאר 

שבת. און וואס וועט זיין אויב מען האט דאס אינזין  אינזין האבן אז די תפלה זאל חל זיין נאך

  ווען מען זאגט די תפלות ביי אלקי נצור צי עס וועט הייסן א הפסק.

שאלה ב', לגבי שלום בית, איינער וואס בעט יעדן טאג דעם רבונו של עולם, אפילו עטליכע 

פעמים ששה סדרי  מאל א טאג, ער זאל האבן שלום בית, און ער האט שוין אויסגעזאגט כמה

משנה (וואס ער האלט עס אן צו זאגן וויבאלד ער האט אויך א ציל פון יענע וועלט אפילו ער 

זעט נישט אזעלכע גרויסע שינויים וואס צוליב דעם האט ער אנגעהויבן צו זאגן משניות), און 

געקוקט ער איז שוין געווען ביי רבנים און טעראפיסטן און געהערט מערערע שיעורים און 

מערערע ספרים פון שלום בית, און דאך האט ער נישט קיין שלום בית, און ווען ער האט יא 

האלט עס נישט אן צו לאנג, און ער האט שוין גרעסערע קינדער, איז די שאלה ווי לאנג זאל ער 

 אנהאלטן אזוי צו ליידן? איז דאס די רצון השי''ת צו בלייבן און ליידן אדער זיך צוטיילן?

  יישר כח פאר'ן אוועקגעבן אייער טייערע צייט צו ענטפער'ן די שאלות.



 

 

  יוסף

  תשובה

  שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ב' דראש חודש אלול, יום ד'  - בעזהשי"ת

 רו יאיריוסף נלכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

  .שבת וכו'אום מען מעג זאגן ליקוטי תפילות  ידאס וואס דו פרעגסט צ

און אויך  ,זאגט אז שבת מעג מען זאגן ליקוטי תפילותכרונו לברכה מוהרא"ש ז

, ווייל עס צום אייבערשטן מעג מען זיך מתוודה זיין שבת בשעת מען איז זיך מתבודד

אויב איינער האט אז  (שלחן ערוך אורח חיים, סימן רפח, בטורי זהב סעיף קטן ב)פסקנ'ט 'ווערט גע

און ער שפירט זייער גוט נאכדעם ווען ער רעדט זיך אויס זיין  ,הנאה ווען ער וויינט

בת, ווייל דאס איז מעג ער וויינען ש - הארץ צום אייבערשטער, און טוט תשובה וכו'

און זיך  ,ליקוטי תפילות שבתפירן זיך צו זאגן  און ברסלב'ער חסידים ;זיין עונג שבת

  .ערשטןציילן פארן אייבסדעריעס אומתבודד זיין און אל

אז  (הקדמה, ה.)עס שטייט אין תיקוני זוהר ; ווייטער בלימוד משניות ךשטארק די

איז "ְזַמן ָנַקט"; האב  ,פון ְז'ָרִעים מ'ֹוֵעד ָנ'ִׁשים ְנ'ִזיִקין ָק'ָדִׁשים ָט'ֳהרֹותאשי תיבות די ר

ער חסיד פשט, אז איינער וואס לערנט משניות האלט די 'איך געהערט פון א ברסלב

כאפט ער  ,מינוט ר"ְזַמן ָנַקט", ווייל ווען ער האט אן איבעריגע –ן די האנט צייט אי

  .צט ער אויס זיין צייטואזוי נאון  ,אריין נאך א פרק און נאך א פרק

י ער ווי אזוי מען קען וויסן אויף איינעם צ"מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן, 

דיג מיט א משניות אין די אויב זעט מען אים שטענ ?דרייט זיך אין "היכל הקודש"

  "האנט, איז א סימן אז ער דרייט זיך אין היכל הקודש

אפילו איינער האט א פרוי און וויסן זאלסטו אז שלום בית ווענדט זיך אינעם מאן, 

יען, חז"ל מיט שווערע נאטורן איז אויך מעגליך פארן מאן איר איבער צו דרי



 

 

 ְּתִפיִלין לֹו קֹוֶׁשֶרת ְוָהְיָתה ,ְלָחֵבר ֶׁשִנֵּׂשאת ַאַחת ְּבִאָּׁשה ַמֲעֶׂשה" (עבודה זרה לט.):פארציילן 

עס איז געווען א פרוי  ",ָידֹו ַעל מֹוֵכס ִקְׁשֵרי לֹו קֹוֶׁשֶרת ְוָהְיָתה - ְלמֹוֵכס ִנֵּׂשאת, ָידֹו ַעל

און זי האט אים געהאלפן אנטון יעדן  ,נה געהאט צו א תלמיד חכםווואס האט חת

ים העלפן און זי פלעגט א ,נה געהאט צו א גנבוזי חתשפעטער האט  ,טאג זיין תפילין

זעט מען פון דעם אז א פרוי גייט נאך איר מאן, אז דער  ;מיט זיינע שלעכטע מעשים

וועט זיין  -ווי אזוי צו רעדן צו זיין ווייב ער ווייסט מאן ווייסט וואס א פרוי וויל, און 

  ווייב אים נאכגיין.

זיי א , און זיין נאכגעביגאן דו זאלסט פון יעצט אז דערפאר בעט איך דיר זייער 

"געבער", דו זאלסט נישט אויפהערן צו געבן גוטע ווערטער פאר דיין ווייב, וועסטו 

ען ביי דיר אין שטוב, און אז דער אייבערשטער ייבערשטער וועט רוזוכה זיין אז דער א

זיין אין אלע דיינע און דו וועסט מצליח  ,איז שוין דא אלע ברכות ,איז אין שטוב

  וועגן.

...  

~~~~~~~~~~  

))))#32#32#32#32((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

איך הער אויס די חיזוק יומי פון אייך און דאס איז מיר זייער מחיה. לעצטנס האב איך 

אבער געהערט איין חיזוק יומי וואס איר רעדט קעגן טערעפיסטן וכדו'. איר זאגט אז ווען מען 

פראבלעם, א פחד, א פאביע, זאל מען נישט גיין צו פסיכילאגן און טערעפיסטן וכדומה, האט א 

  מען זאל נאר לויפן צום אייבערשטן, וואס ער בעט נישט קיין געלט פאר דעם.

מיין פראגע איז וואס איז ווען עס קומט צו א פיזישע קרענק, ווען איינער האט זיך צעשניטן 

אדער האט מען אים דיאגניזירט מיט די ביטערע מחלה רחמנא די האנט, צעבראכן די פיס, 



 

 

ליצלן, זאל ער דעמאלט אויך נישט גיין צו א דאקטער זיך היילן? זאל מען אים אויך זאגן אז ער 

זאל נאר לויפן צום אייבערשטן? מען דארף דאך טון עפעס השתדלות. איז דאך לכאורה אויך 

וואס זאל מען נישט טון השתדלות און גיין צו א די זעלבע זאך ביי גייסטישע קרענק, פאר

  טערעפיסט?

אויך וויל איך פרעגן אויף דעם וואס איך האב געהערט ווי איר זאגט ביי א דרשה אז מען 

זאל אנזאגן די קינדער אז אויב איז דא א קינד וואס זאגט אז דער אדער יענער קען נישט 

מיט אזא שפיל. וויל איך וויסן אזוי ווי אין מיין  מיטשפילן מיט א שפיל, זאל מען נישט מיטשפילן

שכינות איז דא איין קינד וואס איז אלעמאל פארנומען אז דער אדער יענער קען נישט 

מיטשפילן, אויב זאל איך לאזן מיין קינד שפילן מיט אזא קינד וואס מאכט אזויפיל מחלוקת און 

  קריגערייען.

  יט צו ענטפערן די שאלות.א גרויסן יישר כח פאר'ן נעמען די צי

  יואל

  תשובה

  שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ב' אלול, יום ה'  - בעזהשי"ת

 רו יאיריואל נלכבוד 

  לטן דיין בריוו.אערהאיך האב 

ָּכל ֶאָחד  ִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִריָה " :ה)סימן  ',חלק ב ,(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 

 דארף מענטש א וואס אויף עיקר דער ,"ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה ,ְלַחֵּפׂש ֶאת ַעְצמֹו

 ,ֻמְפָלאֹות ַמּכֹות ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש, ֳחָלִאים סֹוְבֵלי ֵיׁש ִּכי" ,אמונה צו איז - צוקומען צו ארבעטן

אסאך  ערזיי דא זענען עס ווייל, "ָהֱאמּוָנה ְנִפיַלת ִּבְׁשִביל ַרק ֶהֳחָלִאים סֹוְבִלים ְוֵהם

ווייל זיי האבן  נארדאס זיי ליידן און  ,מחלות סאנטעעמענטשן וואס האבן אינטער

ך עדאס גייט ארויף אויף יסורי הנפש וואס מענטשן ליידן זיך נעב ;נישט קיין אמונה

 ֻמְפָלאֹות ַמּכֹות ָּבִאים ,ָהֱאמּוָנה ְנִפיַלת ְיֵדי ַעל ִּכי: "דער רבי זאגט ווייטעראון  ,צאם



 

 

ווען א מענטש האט  ",ְולא ְזכּות ָאבֹות ,א ְּתִפָּלהְו ,א ְרפּואֹות -ֶהם לָ  מֹוִעיל ֶׁשֵאין

 ,ך פון די מחלות וואס קומט פון חסרון אמונהענישט קיין אמונה און ער ליידט נעב

און אויך נישט  ,און עס העלפט נישט קיין תפילה ,דעמאלט העלפט נישט קיין רפואות

  זכות אבות.

מיט פון אלע סארט  מאכן נעבעךוואס מענטשן  םיסורי דיאס גייט ארויף אויף ד

מיט זיינע שלעכטע מחשבות, יעדער  -עס פייניגט זיי פון אינעווייניג  ;יסורי הנפש

  אמונה. ער רפואה אויף דעם איזסטאיינציג יאון ד

אזוי  ,קאפ וויי, נעמט נעמט ער טיילענאל וכו'למשל ווען א מענטש האט ווייל 

צום דאקטער גייט מען  ,אויך ווען א מענטש האט אן אנדערע מחלה השם ישמרינו

ער האט  ם,מענטש וואס האט אינערליכע יסורי אזוי אויך א .און מען נעמט מעדעצין

ן פאר זיינע יסורי הנפש, אבער וויסן זאלסטו דארף מען נעמען מעדעצי ,דמיונות וכו'

גן דעם מענטש אידאס טוט נאר בארו ,דעם מענטשהיילט נישט אויס די רפואות אז 

 ,און פאר דעפרעסיע וכו' ,די איינציגסטע רפואה פאר די שלעכטע מחשבותאון  ,וכו'

 :זיךאיין ביי ער חזר'ט  -די אמונה איין און ווי מער א מענטש חזר'ט זיך  .אמונה איז

 ,פון אלע צרות רמי ער היטאון  ,קיינער קען מיר גארנישט טון, נאר דער אייבערשטער'

  .פרידןוג און צאיון מער רוער מער אווערט  ',און פון שלעכטע מענטשן

מען אז מיין איך נישט  ,ביי די שיעורים אנקעגן טערעפי וכו' דאס וואס איך רעד

פון דעם וואס מענטשן שמאכטן  איך רעדנאר ם, יזאל נישט קיין צו קיין דאקטור

די טערעפיסטן  ,ןנישט העלפ נסזיי קענען זיך אליירעפיסטן וואס ך אפ ביי טעענעב

 'מען מאלט וואסער א גאנץ לעבן וכואון  ,האלטן די מענטשן ביי זיך א גאנץ לעבן

נאר ר ער קען די ,רעדן צו א בשר ודם וואס קען דיר נישט העלפןצו אנשטאט  ;'ווכ

 ,ער פרנסהאזוי האט וואס  ,און דיר הייסן נאכאמאל צוריק צו קומען ,אויסהערן

און בעט אים ער  ,ן רעדט זיך אויס פאר איםוא ,אנשטאט דעם גיי צום אייבערשטן

און פון קיינעם נישט מורא  ,דו זאלסט זוכה זיין צו זיין פרייליךאז זאל דיר העלפן 

  האבן.



 

 

ער  - מט אריין אין זיך די אמונה פשוטהווי מער א מענטש נעאז וויסן זאלסטו 

, אלץ 'ינער קען מיר גארנישט טון, אלעס איז דער אייבערשטערקיאיין: 'חזר'ט זיך 

  ג.יארט מען פרייליך און מען ווערט רומער ווע

 וואס מען רודפ'ט זיך אליין; ,זייער אסאך מענטשן ליידן פון פחדים און דמיונות

און  ,א מענטש קען זיך זיצן ביי זיך אין שטוב (חיי מוהר"ן, סימן תקנ):דער רבי זאגט 

ער רודפ'ט זיך  וואס איז קיינמאל נישט געשען; טראכט אויס א מעשה מיט א צווייטן

  אליין.

, ער האט געוואלט עס איז געווען א מענטש וואס האט געדארפט האבן א האק

ער און  ?'קען איך שאפן אן האק'ווי  :צו זיךער טראכט  י ערד;ביי זיך ד אויפאקערן

עס בארגן.  ער וועט אים בעטן צו ער קען איםנייע האק,  כאפט זיך אז זיין שכן האט א

זיכער דאך עס  צו טראכטן אז דער שכן וועט איםער אן אויס  טאזוי טראכטנדיג הייב

ער הייבט אן צו קאכן און זיך  ,דמיונותנאך נישט וועלן בארגן, אזוי איז ער אריין אין 

אים אן מיר צו בארגן זיין יט וואס גי ,פארוואס איז ער אזא שלעכטער' :אויפעסן

ער און  ,צום שכןאז ער איז אריינגעלאפן בכעס,  האק?!' ביז ער איז געווארן אזוי

"האלט דיר דיין האק, מוחל טובות, האק דיר אפ דיין  אויף אים: שרייעןצו הייבט אן 

וואס שרייט  ,"ר' איד :און פרעגט אים ,דער שכן קוקט אויף אים !"קאפ מיט דיין האק

דער שכן קומט דאך  ?"איר אזוי, וואס האט פאסירט, מיט וואס קען איך אייך העלפן

מיט וואס ' ,"מאך דיר נישט אזוי בא'טעמ'ט :ער צוריקשרייט  ,פון זיינע דמיונות וכו'

פרעגסטו? איך בעט דיר א גאנצע נאכט דיין האק, וואס ביסטו  'קענסטו מיר העלפן

  גייט דיר אן מיר עס צו בארגן?!"ואס ו ,אזא שלעכטער

ב מען זיצט אין שטו אס פאסירט טאג טעגליך ביי מענטשן;דאס איז א מעשה וו

(ליקוטי און מען טראכט זיך אויס א מעשה וואס איז בלויז א דמיון. דער רבי זאגט 

כה אז דער יצר הרע האט זיבן נעמען, אזוי ווי חכמינו זכרונם לבר מוהר"ן, חלק א', סימן כה)

 :מעןן א נייעם נאדארף מען אים געב –זאגט דער רבי  -היינט אבער  (סוכה נב.),זאגן 

, ער ברענגט אריין סווייל ער מאכט א מענטש זאל טראכטן שלעכט "כח המדמה",



 

 

און שלעכטע מחשבות כאילו דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אים,  טשאין א מענ

הייבט מען אן צו ווערן  ,ט נישט קיין אמונהאז מען הא ,נאכדעם ער דארף אים נישט;

און אלעס קומט  ראכטן קיינער דארף מיר נישט וכו',מען הייבט אן ט ,א נצרך לבריות

  ן דמיונות.פו

שטענדיג אונטער ער זינגט זיך  ,די אמונהאיין אז א מענטש חזר'ט זיך  ,דערפאר

קיינער קען מיר נישט ', 'קיינער קען מיר גארנישט טון', 'אלעס איז דער אייבערשטער'

  , אזא מענטש איז אלעמאל פרייליך.'טון סטון, און אויך נישט גוט סשלעכט

ָצִרי ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶר ֶאֶרץ " (ספר המדות, אות בנים, סימן סד):דער רבי זאגט 

דות גוטע מיקינדער זיי זאלן האבן דרך ארץ און די נען , מען דארף אויסלערִמְּנעּוָריו"

אכטונג געבן זיי זאלן נען פאר קינדער פון ווען זיי זענען נאך יונג; מען דארף אויסלער

ווען זיי זעען ווי קינדער לאזן נישט שפילן און  ,מענטש ןטון א צווייטצו נישט וויי 

זאלן מיט אזעלכע קינדער  ,זיי גרויסן זיך אויף אנדערע קינדעראון  ,אנדערע קינדער

און זיי וועלן האבן די סימינים  ,נטוכו', אזוי וואקסן זיי אויף געזו מיט שפילן זיי נישט

אז די אידן האבן דריי סימנים:  (יבמות עט.),וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ,פון א איד

  ."ֲחָסִדים ְוגֹוְמֵלי ,ַּבְייָׁשִנין ,ַרֲחָמִנים"

מען דארף זיי נאך נישט  ,"די קינדער זענען נאך יונג :זיער אסאך עלטערן זאגן

ווען זיי זענען נאך יונג דעמאלט  -ווייל קינדער  ,טעות רדאס איז א גרויסע ;מחנך זיין"

זיי אויס וואקסן  ןאון אזוי וועל ,דעמאלט הערן זיי אויסווייל  ,דארף מען זיי מחנך זיין

יונג און  טון ווען זיי זענעןאלעס אויב מען לאזט זיי  ין כן,שאה מ ,ערליכע קינדער

י זיכער נישט דעמאלט ווען זיי ווערן עלטער וועלן זי ,מען איז זיי נישט מחנך

  .זיי וועלן זיין ווידערשפעניגערסאון  ,אויסהערן טאטע מאמע

קען מען שוין נישט רעדן  ,ווען זיי זענען שוין עלטער -קינדער אז וויסן זאלסטו 

יג,  (משלישלמה המלך זאגט  ;הערן זיי אויסזיי זענען אלץ מער ווי יונגער נאר צו זיי, 

אט ליב זיין קינד, זאגט ווער עס ה ,ְואֲֹהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר" ,"חֹוֵׂש ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו :)כד

 ;סימן אז ער האט פיינט זיין קינד און ווער עס זאגט נישט קיין מוסר, איז א ,אים מוסר



 

 

מחנך  מענטש איז נישט א וועןאז  )א, ארבה  מותש( אויף דעם חכמינו זכרונם לברכהזאגן 

 אידישן פון אראפגיין ער וועט סוף צום ם זאל ער וויסן אזאיזיין קינד ווייל ער שוינט 

 אהיים קומט ישמעאל ווי געזען האט ערוואס  ,אבינו אברהם ביי זען מיר ווי אזוי ,וועג

 ,געזאגט גארנישט אבינו אברהםהאט אים , דעם מיט זיך שפילטאון , געטשקעס מיט

  .שטוב פון פארטרייבן געדארפט םאי האט ער ביז ,געשוינט םאי האט ער לוויי

"ַוֶּיֱאַהב  (בראשית כה, כח):עס שטייט וואס נען מיר ביי עשו הרשע, ואזוי אויך געפ

 ם גארנישטאיאון ער האט  ,יצחק האט ליב געהאט עשו ,ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו"

  .ארויס לתרבות רעה געזאגט, צום סוף איז ער

דער רבי האט געזאגט: "ווען קעניגן וואלטן געוואוסט וואסערע דרך ארץ איך 

לערן אויס מיינע תלמידים, וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער צו מיר איך זאל זיי 

  אויס לערנען דרך ארץ".

און  ,אלע דיינע קינדער האבן נחת פון דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסטו

  .נט און שטארקוו זאלסט זיין געזד

...  

~~~~~~~~~~  

))))#33#33#33#33((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם וויל איך דאנקען דעם ראש ישיבה פאר די שיינע שיעורים וואס געבן מיר חיזוק 

  אנצוגיין יעדן טאג!



 

 

צוויי יאר אלט; ביז וועלכע עלטער איך האב געוואלט פרעגן, מיין קליינער זון איז איבער 

מעג מען אים מיטנעמען אין בית הכסא, ווייל אויב לאז איך אים אינדרויסן טוט ער סכנה'דיגע 

  זאכן.

 יישר כח

  יענקי

  תשובה

  , שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ג' אלולערב שבת קודש  - בעזהשי"ת  

  יענקי נרו יאיר לכבוד

  ן הייליגן רבי'ן.ודו ביסט זיך מחזק מיט די עצות פ איך האב זייער הנאה אז

ִלְבִלי  ,ִלְהיֹות ָרחֹוק ֵמֶהם ְמֻסָּגל יֹוֵתר ַלָּבִנים" ):נטסימן  ,(שיחות הר"ןדער רבי זאגט 

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

, מען לאזט זיי מען איז נישט צוגעקלעבט צו זיי צו שטארק ינדער אזנטער פאר קגעזו

, און א קינד א קינד קישט מען נישט" :נאך האט דער רבי געזאגט אליין אויפוואקסן.

ווייל ווי מער מען איז צוגעקלעבט צום קינד און מען צערטלט  שלאגט מען נישט";

  .דיג און שפרינגעדיגאיז לעבע ווען ער קינד שלאגט מען אים ,אים

לאז אים  ,לאז אים אויפוואקסן ;בעסער אז דו לאזט אים אינדרויסן איזדערפאר 

  נט און שטארק.ווועט ער אויסוואקסן געז ,ארום טאנצן

ען זאל זוכה זיין צו גוטע מדעם אייבערשטן אז ך בעטן בעיקר דארף מען אסא

  .קינדער וואס לעבן מיטן אייבערשטן קינדער;

 באקומט קינדער גוטע, אליין זיך פון נישט קומט קינדער גוטע אז זאלסטו וויסן 

ענען ז קינדער דיינע אפילו; אייבערשטן צום וויינט מען און בעט מען וויפיל לויט מען

נאך גאר קליין, זאלסטו בעטן דעם באשעפער אז זיי זאלן זיין וואויל אין ערליך, ווייל 



 

 

היינטיגע צייטן, ווי מען זעט נעבעך אז קינדער פון די עס איז זייער שרעקעדיג 

און די איינציגסטע עצה  מנא לצלן,שענסטע שטובער גייען ארויס לתרבות רעה רח

איז צו בעטן און וויינען צום אייבערשטן אז ער זאל רחמנות האבן אויף אויף דעם, 

  אידישע קינדער.

קינדער וואס זעען ווי  ;זיך אלייןאויך זאלסטו וויסן אז חינוך הייבט זיך אן ביי 

דער טאטע גייט און שול יעדן טאג דריי מאל א טאג, וועלן זיי אויך גיין אין שול 

 ,טאטע מאמע רעדן שיין איינער צום צווייטן ס זעען ווי זייערדאווענען. קינדער ווא

פארקערט אויך אזוי פירן, און זיך וועלן זיי  ,מען איז זיך מכבד איינער דעם צווייטן

נאר פארנומען אוועק  ער איז ,לערענט נישט אויב דער טאטע דאווענט נישט און ,אויך

פיל בעסער פון ר נישט זיין צווועלן די קינדע ,איד וכו' וכו' רערליכע ןצו מאכן יעד

  אים.

דא אינגעלייט וואס  זענעןעס  ;בן נישט צו לייגן א פחד אין שטובזע אכטונג צו גע

זיי געבן ארויס באפעלן: "טו אזוי", "איך  ,דארפן מחנך זיין זייער ווייבמיינען אז זיי 

וויי פאר אזעלכע אינגעלייט וואס זיי שאפן אין  ;דיר טון אזוי", "איך ווארן דיר" הייס

כמינו זכרונם ח שטוב מיט אן אימה יתירה, ווייל זייער סוף וועט זיין זייער ביטער;

, "ֵּביתֹו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ָאָדם ַיִּטיל ַאל ְלעֹוָלם ,ִחְסָּדא ַרב ָאַמר" :):(גיטין וזאגן  ברכהל

 ַּבִּגְבָעה ִּפיֶלֶגׁש ֶׁשֲהֵרי, "נישט ווארפן א שרעק אויף זיין ווייבקיינמאל א מענטש זאל 

. ווייל די מעשה פון "ִמִּיְׂשָרֵאל ְרָבבֹות ַּכָּמה ְוִהִּפיָלה ,ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַּבֲעָלּה ָעֶליָה  ֵהִטיל

האט זיך  ,ווי צענדליגער טויזענטער אידן זענען גע'הרג'עט געווארן ,בגבעהלגש יפ

 ְיהּוָדה ַרב ָאַמראנגעפאנגען פון א מענטש וואס האט געווארפן א פחד אויף זיין ווייב, 

 ִגלּוי ,ֲעֵבירֹות ׁשָׁש  ִליֵדי ָּבא הּוא סֹוף ,ֵּביתֹו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַהֵּמִטיל ָּכל ,ַרב ָאַמר

רב זאגט אז ווער עס ווארפט א פחד אויף זיין  ",ַׁשָּבת ְוִחּלּול ,ָּדִמים ְׁשִפיכּות, ֲעָריֹות

וועט נאכדעם צוקומען צו די דריי הארבע עבירות פון גילוי עריות, שפיכות  ,ווייב

  דמים און חילול שבת.

  זיי א סבלן און א וותרן אין שטוב, וועסטו האבן א הערליכע לעבן. ר,איך בעט די



 

 

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))#34#34#34#34((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

 ,שלום וברכה

איך הער אויס אייערע ווארעמע שיעורים, עס איז ממש "דברים היוצאים מן הלב נכנסין 

אל הלב", איר האט א מורא'דיגער אידישער חן אין אייערע ווערטער, ווער עס הערט עס אויס 

האט א משיכה צו די שיעורים און ווילן הערן  -אויך מיינע חברים נישט קיין ברסלבער חסידים  -

  נאך און נאך.

וויל איך זיך קודם זייער באדאנקען פאר אייך, און איך וויל אויך מקדים זיין אז איך פרעג 

סודות נישט ע"מ להקניט אדער עפעס, אייערע שיעורים האבן מיר גוט אויסגעשאקלט מיינע י

אין ברסלב וואס איך בין אויפגעוואקסן אין דעם, און איך בין ממש פון פריש געווארן מקורב 

 פארשטיין די פאלגענדע נקודות. באמת ובתמימות  צום רבי'ן און איך וויל

דער הייליגער רבי האט אזויפיל תורות און נקודות וואס איר רעדט נישט ארום פון דעם אין 

רפ"ב), ניגונים/מנגנים כשרים, רצוא ושוב, -ווי למשל חצות, אזמרה ( .ותאייערע טייערע דרש

לעבן נאר מיט די הווה און נישט איבערטראכטן וואס ס'איז געווען וכו' וכו'. איך בין זיכער אז 

  דער ראש ישיבה ווייסט בעסער פון מיר...

ת און דרך פארוואס רעדט איר נישט ארום וועגן דעם? איר רעדט אסאך פון התבודדו

דער רבי איז דאך אן אוצר פון יראת שמים וואס אלעס ליגט  ?הלימוד, וואס איז מיט נאך זאכן

 .ביי אים



 

 

, פון מיר ביז משיח וועט "נאך א נקודה, דער רבי זאגט "ממני ועד משיח לא יהיה חדשות

האט געמיינט  זיך נישט זיין קיין נייעס, איז דאך קלאר פון דעם וואס ר' נתן זאגט אז דער רבי

  אז נאך אים וועט נישט זיין נאך א צדיק ביז משיח.

ר' אברהם ב"ר נחמן האט געזאגט: "עס איז דא איין רבי, און איין תלמיד (ר' נתן) עד ביאת 

משיח, פון דעמאלט וועט זיין נאר אין א וועג פון "תלמידים יעשו תלמידים", לאור די יסוד אין 

דער צדיק איז דער רבי,  ?ועלכע נקודה אוועק צושטעלן מוהרא"שברסלב ווייס איך נישט אין ו

 דער תלמיד איז ר' נתן, איז וואס איז מוהרא"ש?

המודה בכל לב, אויף פיל הרהורי תשובה און התחלה מחדש ובהתהלהבות בעבודת השם 

 .בזכות אייערע שיעורים

  נחמן

  ירושלים תובב"א

  תשובה

  שנת תשע"ז לפ"קפרשת שופטים, ג' אלול, ערב שבת קודש  -בעזהשי"ת  

  

 רו יאירנחמן נלכבוד 

  לטן דיין בריוו.ערהאאיך האב 

ס עצות וואס 'ניהייליגן רבדעם  ער הנאה אז דו ביסט זיך מחזק מיטאיך האב זיי

  די עצות וועט משיח אריין ברענגען אין דער וועלט.

מיר און משיח איז נישט דא צווישן " :)חיי מוהר"ן, סימן רסו(דער רבי האט געזאגט 

און אלע גוטס וואס משיח וועט אריינברענגען אין דער וועלט, קען איך  ,קיין חילוק

איז דא, אז משיח וועט מען פאלגן און ביי מיר איז נאך דא  חילוקנאר איין אויך טון, 

  ."א בחירה



 

 

רבי דער  ,דו פרעגסט מיר פארוואס מען רעדט אין ישיבה נאר פון תורה ותפילה

קוק וואס  ;וואס רעדט מען נישט פון אלע זאכןפאר ,האט דאך נאך אסאך גוטע עצות

לערנען דאווענען '"מען דארף גארנישט טון, נאר  :רפז) מןסי, (שיחות הר"ןדער רבי זאגט 

 .ערן צום אייבערשטןצוריקקדער וועג ווי אזוי מען זאל זיך דאס איז  '";און דאווענען

ל נישט רעדן פון זא יברה אין ליקוטי מוהר"ן וואס דער רעס איז נישט דא קיין איין תו

 ,און ער איז זיך מתבודד ,נט יעדן טאג תורהותפילה, ווייל ווען א מענטש לער תורה

  וועט ער זוכה זיין צו ווערן אן ערליכער איד.

זיין א מענטש דער עיקר דארף מען מחזק " :נחמן פלעגט זאגן בירן ר' אברהם ב

זאך פארציילן יעדע  ער זאל רעדן צום אייבערשטן און ,ער זאל מאכן התבודדותאז 

מאל דער מענטש רעדט צום אייבערשטן וועט ער שוין נאיי ןפארן אייבערשטן, או

דערפאר דארף מען דער עיקר מחזק זיין א  ";זוכה זיין צו אלע גוטע זאכן נסאליי

איינמאל ער איז דבוק און ען תורה, לערנאון ער זאל רעדן צום אייבערשטן אז מענטש 

זען אלע עצות ווי אזוי אליינס וועט ער שוין  ,נט תורהאייבערשטן און ער לער אינעם

  .און ער וועט צו קומען צו אלע זיינע מדריגות ,ער זאל זיך פירן

וויסן אז מען קען נישט  ווערט מקורב צום הייליגן רבי'ן דארף מען בפרט ווען מען

שיחות  ,ליקוטי מוהר"ן -ס ספרים 'נמקורב צום רבי'ן נאר אז מען לערנט דעם רבי זיין

(אבות כמינו זכרונם לברכה זאגן ח. מעשיות און ספר המידות ירוספ ,מוהר"ן יחי ,הר"ן

און  ס ספרים'נאויב מען לערנט נישט דעם רביממילא,  ";ָחִסיד ָהָאֶרץ ַעם אוְ " :)ב, ה

  מען איז נישט מקיים זיינע הייליגע עצות האט מען נישט קיין שום שייכות מיטן רבי'ן.

(טרעמפ) האט אמאל געכאפט א היטש זכר צדיק לברכה נחמן טולטשינער  ביר

נחמן טולטשינער:  ביאזוי שמועסנדיג זאגט ער פאר ר ;מיט איינעם יוסל פאראנטשיק

לטשינער האט אים מקנא געווען, ו' נחמן טראון "איך האב געקענט דעם רבי'ן", 

אים געזאגט אז ער האט געטראפן א ער האט געקומען צו ר' נתן און  ערנאכדעם איז 

"יוסל  ענט דעם רבי'ן, זאגט אים ר' נתן:איד יוסל פאראנטשיק וואס ער האט געק

 'סטקענ'דעם רבי'ן, דו  'געזען'דעם רבי'ן, ער האט  'געקענט'פאראנטשיק האט נישט 



 

 

(ליקוטי מוהר"ן  , אזוי ווי דער רבי זאגט", ווייל דו לערנסט די ספרים פון רבי'ןדעם רבי'ן

", די פנים, שכל און נשמה ִסְפרֹו ְּבתֹו ִנְמָצִאים ְוִנְׁשָמתֹו ִׂשְכלֹו ָּפָניו" :ב)סימן קצ ,חלק א'

ספרים לערנט די וואס קומט אויס אז איינער  ;צדיק געפונט זיך אין זיינע ספריםפונעם 

אבער אז  .י'ן, און ער איז א ברסלב'ער חסידדער קען דעם רב -הייליגן רבי'ן,  נעםפו

  מען לערנט נישט די ספרים האט מען נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן.

וואס איך האב פארציילט פאר מוהרא"ש אז מיר האבן געקויפט א בענקל ווען 

אין שול אין מאה שערים און ס בענקל וואס געפונט זיך 'נזעט אויס פונקט ווי דעם רבי

איך זאל אז צן דאס פאר א כסא של אליהו הנביא, האט מוהרא"ש מיר געזאגט ומיר נ

דאס וואס געפונט זאגן פאר יעדן איינעם אז דאס איז די עכטע בענקל פון רבי'ן, און 

ן לערנט נישט דעם ווייל אז מע זיך אין שול אין מאה שערים איז די נאכגעמאכטע;

ס ספרים, און מען האט נישט קיין שיעורים בכל התורה כולה אזוי ווי דער רבי 'נרבי

 - ס זאך"'נ"רבי נעםן טאג פוהאט געוואלט, מען איז נאר פארנומען צו רעדן א גאנצ

ס זאך", קענסטו האבן 'נזאך", און "דאס איז נישט דעם רביס 'נוואס איז יא "דעם רבי

  .אבער דער רבי איז נישט דארטקל, דעם בענ

מסט שי תורה און דו קוודיווען דו שרייבסט ח" :דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן

דאס  ";'צדיק' זאלסטו אויסשפרייטן דעם פענע דעראן צו שרייבן פון 'אמונה' א

חכמינו זכרונם לברכה זאגן ווייל  ,בער דעם נושאידו זאלסט שרייבן אסאך א ,הייסט

 ָחַסְרָּת  ַּדַעת ָחַסְרָּת  ַמה ָקִניָת  ַּדַעת, ֵּביּה ַּמה ֵּביּה ָדא ְּדא ,ֵּביּה ּכּוָלא ֵּביּה ְדָּדא" .):(נדרים מא

און אז מען האט נישט קיין  ,האט מען אמונה האט מען שוין אלעס", אויב ָקִניָת  ַמה

  אמונה האט מען גארנישט.

ווייל דאס  ,דערפאר דארף מען אסאך רעדן פון התבודדות און פון לימוד התורה

ליקוטי מוהר"ן, (דער רבי זאגט אזוי ווי  ,ל ווי אזוי מען קומט אן צו אמונהאיז דער שליס

(תהלים פט, אין פסוק אזוי ווי עס שטייט ", ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ְּבֶפה ֶׁשל ָאָדם" :)חלק ב', סימן מד

ְוַגם , ָהֱאמּוָנה ַּבֶּפה, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרין"אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתך ְּבִפי,  ב):

נעם און ווי מער א מענטש געוואוינט זיך צו צו רעדן פו ",ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאים ֶלֱאמּוָנה



 

 

און דער  ,ווערט ער איינס מיטן אייבערשטן -און צום אייבערשטן  ,אייבערשטן

ספר המדות, (דער רבי זאגט  אזוי ווי ,אייבערשטער איז אים מוחל אויף אלע זיינע עבירות

ווען ", ְל ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֶתי ִיְסַלח ָּברּו הּוא-ַהָּקדֹוׁש, ְיֵדי ֱאמּוָנה-ַעל" :)אות אמונה, סימן לג

איז אים דער אייבערשטער  ,ער גלייבט אינעם אייבערשטןאון א מענטש האט אמונה 

  מוחל אויף אלע זיינע עבירות.

 ,וועלט איז אמונה א קלייניקייט יביי ד" :)סימן לג ,(שיחות הר"ןדער רבי האט געזאגט 

ווען דער רבי האט זיך אריין געצויגן קיין און  ;בער ביי מיר איז דער עיקר אמונה"א

ווייל ווען א מענטש  ;האט דער רבי געהאלטן אין איין רעדן נאר פון אמונה ,אומאן

און קיין שום זאך פירט זיך  ,אלעס איז דער אייבערשטער ער ווייסט אז ,האט אמונה

 ׁשּום ֵאין, ַעְלִמין ָּכל ְוסֹוֵבב ַעְלִמין ָּכל ְמַמֵּלאנאר דער אייבירשטער איז  ,נישט אליין

  איז אים אלעס פיין און אלעס גוט. ,ְּכָלל ִיְתָּבַר  ִמַּבְלָעֶדי ְמִציאּות

 ִּיְהֶיה א ְּכָבר ,ָמִׁשיַח  ַעד ִמֶּמִּני" :דאס וואס דו פרעגסט אז דער רבי האט געזאגט

חס  ;און דאס מיינט אז עס וועט מער נישט זיין נאכן רבי'ן קיין צדיקים ",ֲחָדׁשֹות

ווייל חכמינו  ,דאס איז ממש כפירות ,זאגן אזא ווארט בשם ר' נתן צוך ושלום נא

 ִנְפָטר ַצִּדיק ֵאין: יֹוָחָנן ֶרִּבי ָאַמר ַאָּבא ַּבר ִחָייא ֶרִּבי ָאַמר" :)לח.(יומא זאגן  זכרונם לברכה

 ַאָּבא ַּבר ִחָייא ֶרִּבי ְוָאַמר: "(שם)נאך זאגן חז"ל  ",ְּכמֹותֹו ַצִּדיק ֶׁשִּנְבָרא ַעד ָהעֹוָלם ִמן

. "ָודֹור דֹור ְּבָכל ְוָׁשְתָלן ָעַמד - מּוָעִטין ֶׁשַּצִּדיִקים הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש ָרָאה: יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר

ווען חז"ל זאגן  ?ישט דא קיין צדיקים אין יעדן דורעס איז נווי קען מען זאגן אז איז 

אין אז  )סנהדרין צז:(נאך זאגן זיי און  אז די וועלט שטייט נאר אויף צדיקים,  )חגיגה יב:(

און זיי זענען  ן,אייבערשט אינעםם וואס זענען דבוק דא ל"ו צדיקיזענען יעדע דור 

  אידישע קינדער. זיך מוסר נפש פאר

פון רעדן  ,צו רעדן אין ברסלב פון די עצות וואס דער רבי געבט אונז אנשטאט

שטייט מען און מען רעדט נאר אז מען  ,סדר דרך הלימוד נעםצום אייבערשטן און פו

 א בושה און א חרפה אז ,ותצניצי ליל ;רסמים של שקרודארף אכטונג געבן פון מפ



 

 

רם אז מענטשן זענען ברוגז אויף און דאס איז גו ,מען מאכט אוועק אלע ערליכע אידן

  .ברסלב וכו'

מיר האט געצויגן צו ברסלב פון ווען איך בין געווען א קינד, איך פלעג אייביג 

יי זענען די באהאלטענע צדיקים סט אז זאואיך האב געוו ,אידן רע'מקנא זיין די ברסלב

האט מיר מרחק אונזער דור, אבער עס פלעגט מיר שטערן געוויסע זאכן וואס דאס  ןאי

כרונו ביז איך האב זוכה געווען צו טרעפן מוהרא"ש ז ,ברסלבן געווען אלע יארן פו

וואס האט מיר געשטערט איז נישט געווען  און איך האב געזען אז אלע זאכןלברכה, 

  אין היכל הקודש.

א געווען, אז נאך זייענדיג איינע פון די זאכן וואס האט מיר זייער געשטערט איז 

זייער הנאה האבן צו איך פלעג  ,אידן רע'האב איך געטראפן ברסלבווען ר בחו

ב געהערט איך האווען מאל  ספון התבודדות, און יעדעאון סן מיט זיי פון תכלית ועשמ

זעלבע  יעג איך זאגן אז איך האב געזען דפל ,ן רבי'ןופון זיי גוטע התחזקות פ

פון הייליגן כותו יגן עלינו, און ק זהתחזקות פון הייליגן רבי אלימלך פון ליזענס

א דאס אוועקמאכן מיט מאל פלעגט מען  סאון יעדעכותו יגן עלינו, צאנזער רב ז

ן , און דאס פלעגט מיר זייער באדערכאילו עס איז גארנישט דא אויסערן רבי'ן ,לוביט

ון פארוואס זיי מאכן אוועק אלע פריערדיגע צדיקים, און דאס איז געווען איינע פ -

  .מיינע עיקר מניעות נישט צו ווערן מקורב צום רבי'ן

און איך בין אנגעקומען  ,מיר רחמנות געהאט ףביז דער אייבערשטער האט אוי

זאגט נאך ביי יעדע שיעור  כרונו לברכהאון געהערט ווי מוהרא"ש ז ,אין היכל הקודש

א  ,האב איך זיך געפרייט אז איך האב געטראפן א פלאץ פון אמת ,פון אלע צדיקים

צו  בטמען איז צוגעקלע אוץ וופלא ון אמען איז מכבד ערליכע אידן, א אופלאץ וו

  יעדע צדיק.

 עםווען דאון  ",ן רבי'ןואיך פיר א שענערע טיש פ" :ר' נתן האט אמאל געזאגט

ער האט טאקע  יפרעגט ר' נתן צהאט זי גע ,ס טאכטער אדל האט דאס געהערט'נרבי

טיש אבער  ,ן רבינ'סומיין טיש איז שענער פ ,יא" :האט ר' נתן געזאגט ,אזוי געזאגט



 

 

, און אז דו שרייבסט כאילו עס איז נייע זאכן ,דערפאר ";אלעס איז בזכות דעם רבי'ן

וויל איך דיר  ",ֲחָדׁשֹות ִּיְהֶיה א ְּכָבר ,ָמִׁשיַח  ַעד ִמֶּמִּנידער רבי האט דאך געזאגט: "

און  ,איז אלעס פון רבי'ן ,אז אלעס וואס מוהרא"ש האט גערעדט און געשריבן ,זאגן

  ע זאכן.נייקיין עס איז גארנישט 

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

...  

~~~~~~~~~~  

))))#35#35#35#35((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  שלום וברכה לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

אסאך יארן וואס איך פאר קיין מאנסי צו דעליווערן פאר מיין ארבעט, און ווען איך שוין 

ווער הונגעריג קויף איך אין איין עפעס צו עסן אין גראסערי. אבער בערך צען יאר צוריק ווען 

עס האט פאסירט די שרעקליכע טראגעדיע אז א גראסערי אין מאנסי האט לא עלינו פארקויפט 

  ן איך בין געווען אין געשעפט יענע צייט. האט עס מיך זייער וויי געטון.טריפה פלייש או

יענע וואך האט מוהרא"ש זצ"ל גערעדט פון דעם אז מען דארף זייער אכטונג געבן אויף 

כשרות ובפרט אויף שחיטה. זייט יענע שיעור בין איך מקפיד צו עסן נאר פון בעלז שחיטה, און 

  יג ביי קיינעם נישט, אפילו ביי מיינע עלטערן.איך האב נישט געגעסען פלייש

איך האב נישט געהאט דעם ראש ישיבה וואס זאל מיך זאגן אז וואס איך טו איז נישט 

גערעכט, איך האב עס געטון לשם שמים אן שכל. יעצט הער איך אויס אייערע שיעורים און 

  איך קען מיך נישט א עצה געבן צו וויסן וואס צו טון.



 

 

דער ראש ישיבה געבן אן הדרכה וואס איז שוה לכל נפש. זאל מען עסן ביי  אפשר קען

יעדע משפחה? ביי יעדע שמחה וואס איך גיי? אדער נאר ביי עלטערן? אויך וויל איך וויסן צי 

  דארף מען פרעגן פאר מ'עסט פון וועלכע שחיטה עס קומט?

אזעלכע פלייש וואס נישט די אסאך מאל, ווי למשל יו"ט, קען אנקומען אפילו ביי עלטערן 

מאמע האט געקאכט נאר עס קען קומען פין א צוגעקומענע משפחה וואס איז נישט מקפיד, 

  נאר קויפט די ביליגסטע אין געשעפט.

  יישר כח פאר אייער ענטפער.

  עזרא

  תשובה

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ו' אלול, יום ב' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז 

 נרו יאיר עזראלכבוד 

  ן דיין בריוו.האב ערהאלט איך

געמאכט א גדר אז דו עסט נישט קיין פלייש  זיךאשריך ואשרי חלקך אז דו האסט 

מען דארף זייער  ;ערליכע קהלהדו עסט נאר פלייש פון א  ,סתם פון געשעפט וכו'

דארט וואס  ,בפרט ווען עס קומט צו פלייש ,כע הכשר מען עסטאכטונג געבן וועל

ִעַּקר  ַּגם" :סימן לז) ',חלק א ,(ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט  .מען זייער אכטונג געבן דארף

", ֵאין ֶזה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ַהּׁשֹוֲחִטים ֶׁשֵאיָנם ְמֻהָּגִנים, ֶחְסרֹון ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּנְתַמֵעט ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו

דאס קומט דורך נישט  ,דורותדאס וואס עס איז נישט דא קיין פרנסה אין אונזערע 

  ערליכע שוחטים.

א איד האט אז  ,איך געדענק ווען עס איז געווען די שרעקליכע מעשה אין מאנסי

פרעגן בין איך געגאנגען  מנא לצלן,פט טריפה'נע פלייש מיט א הכשר רחפארקוי



 

 

זאל עסן, האט מיר איך שחיטה  ערעוואסאיך זאל טון, וואס כרונו לברכה מוהרא"ש ז

  זיך.און אזוי פיר איך  ,ראיך זאל קויפן פלייש נאר פון סאטמאאז מוהרא"ש געזאגט 

פלייש  ערעוואס ,שנא) (מכתבש אין שאלות ותשובות ברסלב איינער פרעגט מוהרא"

פה בארצות הברית : "פערט איםטמוהרא"ש ענאון זאל ער קויפן דא אין אמעריקא, 

און מוהרא"ש ענדיגט צו דעם  ",וכו' זה מקהילת סאטמאר ,ר הכי טוב בבשרההכש

של רבנים  ,"ותהלה לאל כאן בארצות הברית יש הכשרים מאד מאד טובים :בריוו

  יראי השם".

, אבער דאס גוט דיין מנהג אז דו עסט נאר פלייש פון א ערליכע קהלה איז זייער

ז נישט דאס אי ,וואס דו שרייבסט מיר אז דו עסט נישט קיין פלייש ביי דיינע עלטערן

און ווען זיי וועלן קומען צו  ,נה מאכן דיינע קינדערונאך אביסל וועסטו חת ;גערעכט

  באדערן אז זיי וועלן נישט וועלן עסן ביי דיר וכו'.וועט דיר  ,דיר אויף שבת וכדומה

 ,מען רעדט נישט פון איינער וואס זיינע עלטערן היטן נישט קיין תורה ומצוות

אויך ביי אזא פאל דארף מען זייער אכטונג געבן ווי אזוי ( דאס איז עפעס אנדערש

אבער אז דו האסט ערליכע  ,מען זאגט עס פאר די עלטערן, ואין כאן המקום להאריך)

קענסט זיך נישט דו  ;מכבד זייןצו דארפסטו זייער אכטונג געבן זיי  ,עלטערן

זאגן כמינו זכרונם לברכה ח .ס די מצווה פון כיבוד אב ואם איזפארשטעלן ווי גרוי

 ֶׁשָאָדם ִּבְזַמן, ְוִאּמֹו ְוָאִביו, הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש, ְּבָאָדם ֵהן ֻׁשָּתִפין ָׁשהְׁש " :(קידושין ל:)

 ֵּביֵניֶהם ַדְרִּתי ְּכִאילּו ֲעֵליֶהם ֲאִני ַמֲעֶלה, הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש אֵֹמר, ִאּמֹו ְוֶאת ָאִביו ֶאת ְמַכֵּבד

איך : "זאגט דער אייבערשטער ,ווען א מענטש איז מכבד טאטע מאמע ",ְוִכְּבדּוִני

  ."מכבד ךרעכן עס כאילו ער איז מי

נאר  ,דערפאר ווען דו קומסט צו דיינע עלטערן זאלסטו נישט זיין אפגעטיילט

דאס איז דער גרעסטער חינוך פאר דיינע קינדער  ;א חלק פון די משפחהזאלסט זיין 

אבער ווען מען גייט  ,מנהגיםאון ייער טאטע האט זיינע חומרות וי זווען זיי זעען ו -

דו וועסט אז  .טאטע מאמעאון מען איז מכבד  ,ווערט אלעס אוועק געלייגט ןצום זייד



 

 

און דו וועסט האבן נחת פון  ,אויך מכבד זיין ךדיקינדער  דיינעזיך אזוי פירן וועלן 

  זיי.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

))))#36#36#36#36((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  לכבוד דער ראש הישיבה שליט"א,

קודם כל וויל איך זיך באדאנקען פאר די חיזוק וואס איך האב פונ'ם ראש הישיבה'ס 

הערן דעם ראש הישיבה, האב איך זיך  דרשות. איך מיז מודה זיין אז זייט איך האב אנגעהויבן

  אסאך פארבעסערט אין אסאך זאכן.

איך בין א בחור אין ארץ ישראל, און אזוי ווי איך הער דעם ראש הישיבה'ס דרשות, ווייס 

איך אז דער ראש הישיבה פארשטייט זייער פיין וואס עס טוט זיך אפ ביי די בחורים אין א"י, 

  הערן דעם ראש הישיבה בין איך געווארן אסאך בעסער אבער זייט איך האב אנגעהויבן

איך האף ב"ה צו קומען דאס יאר די ערשטע מאל קיין אומאן, איך האב אסאך מאל 

געהערט אז דער ראש הישיבה זאגט אז דער ברסלב'ער רבי האט געזאגט פאר זיין טאכטער 

פונקט ווי איך הער יעצט פון א אז ווען ער וועט אוועק גיין פון די וועלט וועט ער איר הערן 

צווייטע צימער. האב איך א קשיא, צי ווען מען גייט צום ציון דארף מען רעדן הויך צום רבי'ן, 

אדער שטיל איז אויך גיט? ווייל ווען די טאכטער האט גערעדט פון די צווייטע צימער האט זי 

  זיכער גערעדט הויך.



 

 

שטיק צייט, און איך וואלט מיך זייער געפריידט איך דריי זיך ארום מיט דעם ספק שוין א 

  אויב דער ראש הישיבה וואלט אראפ גענומען פון זיין צייט מיך צו ענטפערן.

  אויך וויל איך וויסן וואס נאך איך דארף זיך צו פירן ווען איך פאר צו אומאן.

  א גרויסן ש'כח פאר אלעס, א כתיבה וחתימה טובה און אסאך הצלחה.

  מאיר

  תשובה

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ו' אלול, יום ב' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר מאירלכבוד 

  האב ערהאלטן דיין בריוו. איך

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו קומסט דאס יאר קיין אומאן אויף ראש השנה 

ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי עֹוֶלה אׁש ָהרֹ " :תג)סימן  ,(חיי מוהר"ןדער רבי האט געזאגט  ;צום הייליגן רבי'ן

מען איז זוכה  ווען , קיינער טאר נישט פעלן;מיין גאנצע זאך איז ראש השנה ",לַעל ַהּכֹ

איז מען זוכה אז מען הייבט  ,די עצות פון הייליגן רבי'ן ,ן רבי'ןצו הערן דעם קול פו

ביי  ,מיט מיר -מען ווייסט אז דער אייבערשטער איז דא  ,אן לעבן מיטן אייבערשטן

, ט מער נישט קיין שום מענטש'עמען חנפ ,מען לעבט מיט אמונה ,מיר און נעבן מיר

  נעם אייבערשטן.נאר וואס מען דארף בעט מען פו

ָׁשַמע ְּבֵביתֹו קֹול ֶׁשל , ְּכֶׁשָהָיה ְּבאּוַמאן" :ברענגט ר' נתן (סימן קנו)אין שיחות הר"ן 

ק ּוְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם ְּבקֹול ַמר ֶׁשַּדְרָּכם ִלְצעֹ , ַעל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתם ,ַהּצֹוֲעִקים ַעל ַהֵּבית ָעְלִמין

ָאִבי, ָאִבי, ְּבקֹול צֹוֶעֶקת ָׁשם ַעל ֶקֶבר ָאִביָה, ּוַפַעם ַאַחת ָׁשַמע ִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָהְיָתה , ַּכָּנהּוג

ת צֹוֶעֶקת ְּבַכָּוָנה ָהִאָּׁשה ַהּזאֹ, ָאַמר ָלּהָעָנה וְ  ,ָאז ּוִבּתֹו ִּתְחֶיה ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ֶאְצלֹו, דַמר ְמאֹ

, ווען דער רבי איז געווען אין אומאן האט "ֲאָבל ָאִביָה ֵאינֹו ְּבָכאן ְּכָלל ,ֵהיֵטב ָאִבי ָאִבי

ער געהערט ווי מען שרייט אויפן בית החיים ביי די קברים פון די עלטערן וכו', 

, זי האט קבר פון איר טאטע וי שרייט ביי דערגעהערט ווי א פר איינמאל האט דער רבי



 

 

ער רבי געזאגט פאר זיין האט ד ,דיגע קולמיט א וויינע !טאטעגעשריגן טאטע! 

אבער קיינער הערט איר נישט  ,הערסט ווי די פרוי וויינט אזוי שטארקטאכטער: "דו 

ֵאין ְצִריִכים  ִּדיקְוָאַמר ָאז: ֲאָבל ֵאֶצל ַהַּצ ", ווייל איר טאטע איז בכלל נישט דא ,אויס

, ִּכי ִמיַתת ַהַּצִּדיק הּוא ַרק ְּכמֹו ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ַאֵחר, ַלֲחׁשׁש ַעל ֶזה ֶׁשָּמא ֵאינֹו ָׁשם

ְוַאַחר ָּכ ֲאִני יֹוֵצא ֵמֶחֶדר ֶזה , ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ַעָּתה ְּבֶחֶדר ֶזה, ְוִהְמִׁשיל ָאז ְלִבּתֹו ַעל ַעְצמֹו

, ְוִתְצַעק ָאִבי ָאִבי ְוכּו' ,ִאם ַאָּתה ָּתבֹוא ֵאֶצל ַהֶּדֶלת, ְוסֹוֵגר ַהֶּדֶלת ַאֲחַרי ,ָנס ַלֶחֶדר ַהֵּׁשִניְוִנכְ 

און ן א צדק איז נישט אזוי, לא ֶאְׁשַמע ְּדָבֶרי?! אבער ווען מען קומט צו א קבר פו

עלט יט אוועק פון דער וו, ווייל ווען א צדיק גיאון הערט זיך צו דער צדיק איז יא דארט

ויס פון איין שטוב צום צווייטן שטוב, און דער רבי האט איז אזוי ווי איינער גייט אר

 ,איך גיי אריין אין א צווייטע שטוב : "פונקט אזוי ווי וועןגעזאגט פאר זיין טאכטער

וועל אזוי וועט זיין ווען איך  ,וועל איך דיר זיכער הערן ,און דו וועסט שרייען טאטע

דו וועסט שרייען און  ,אז דו וועסט קומען צו מיין קבר ,אוועק גיין פון דער וועלט

  ."הערן און איך וועל דיר העלפן , וועל איך דיךטאטע

ֶׁשָרַמז , ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנְׁשַמע ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ַּכָּמה ְּפָעִמים" :ר' נתן שרייבט ווייטער

ִּכי , ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה ָלבֹוא ַעל ִקְברֹו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָראְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

דער רבי האט זייער אסאך אז ", ר ְויֹוִׁשיַע לֹו ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשרְוַיֲעזֹ  ,ְּבַוַּדאי ִיְׁשַמע ְּדָבָריו

ען מען וועט קומען צו זיין ציון און אונז מרמז געווען אז וו ,סט מיט אונזמאל געשמוע

 דער רבי הערט און ער וועט אונז העלפן מיט אלעס; ,וועט ער הערן ווי מיר בעטן וכו'

  .דער עיקר עס זאל זיין מיט אן אמת, אן א קול אויך

 ,דיר אז דו ביסט זוכה צו קומען קיין אומאן אויף ראש השנהז וואויל אי ,דערפאר

ן פאר דיר א שידוך, דער אז דו זאלסט אויס פועל'דער אייבערשטער זאל דיר העלפן 

אויך האט דער רבי  ;דער צדיק איז דער שדכןאז  (לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פט)רבי זאגט 

ט ווי ער פרעגט אויבן אין הימל 'מוחל'געזיך ער האט אז  (חיי מוהר"ן, סימן פד)פארציילט 

דו אז  ,דיין פרנסה איז" :פערטטנעהאט מען אים גע ,ן פאר פרנסהוואס ער זאל טו

ען אויס צו ניצן מען קומט קיין אומאן דארף מען ז ווען ,דערפאר ";וועסט זיין א שדכן

  .פאר די משפחה און פאר גאנץ כלל ישראל , פאר זיך,מתפלל זיין ביים ציוןצו די צייט 



 

 

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

))))#38#38#38#38((((        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל וויל איך זיך באדאנקען אויף די אלע שיעורים וואס איז מיר זייער מחזק סיי אין 

  לימוד התורה און סיי צו רעדן צום אייבערשטן.

איך האב געלערנט אין א ישיבה גדולה אין אמעריקע, און איך האב געהייסן א מתמיד און 

א גוטער בחור. איך האב טאקע געלערנט פלייסיג, אבער איך האב אייביג געטראכט אז עס 

איז צו שווער, און איך האב געהאפט אז עס זאל זיך מאכן א געלעגנהייט ווען איך וועל קענען 

אבער זייט איך האב אנגעהויבן הערן די שיעורים האב איך אנגעהויבן באקומן  אלעס אויפגעבן.

א נייע בליק אויפ'ן לעבן, איך האב אנגעהויבן צי שעצן יעדע גוטע זאך וואס איך טו. אידישקייט 

  איז געווארן געשמאק ב"ה, א גרויסן דאנק.

איך זייער געשטיגן, אין איך  יעצט צו מיין שאלה, זייט איך בין מקורב געווארן צום רבי'ן בין

וויל שטארק גיין צים רבי'ן אויף ראש השנה. איך האב געפרעגט מיין טאטע, האט ער מיך 

געזאגט: קענסט טון וואס דו ווילסט, אבער אז דו פרעגסט מיר זאג איך דיר אז עס גייט מיר וויי 

טאקע ל"ע. איך האב טוען. מיין טאטע האט א שוואכע הארץ. ער האט שוין געהאט א הארץ א

  אסאך מתפלל געווען איך זאל קענען פארן, איך האב אפי' שוין געקויפט א טיקעט.

וויל איך וויסן אויס דער רבי האט געוואלט אז מען זאל פארן אפי' ווען עס גייט מצער זיין 

  דעם טאטן, און צי ביי מיין פאל זאל איך פארן אדער נישט



 

 

  יישר כח

  שלום

  תשובה

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ו' אלול, יום ב' פרשת כי תצא -יתברך רת ה' בעז

 נרו יאיר שלוםלכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 רותורות שבחמודאס איז חמ , אוןותפון די גרעסטע מצ מצוות כיבוד אב ואם איז

דעמאלט  ,אבער דו דארפסט פארשטיין אז ווען עס קומט ראש השנה ,(ירושלמי פאה א, א)

 ָּבֵאׁש ּוִמי ַּבַּמִים ִמי, ָימּות ּוִמי ִיְחֶיה ִמי ,אים מיט זיין משפחה -איז מען דן דעם מענטש 

אזוי אויך שרייבט , אלעס וואס פאסירט דורכן יאר שרייבט מען אן ראש השנה, 'ְוכּו

(ביצה זאגן מען אן דעם בודזשעט פונעם גאנצן יאר, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

  .)טז.

משפט נעמט מען דעם גרעסטן לויער  רמענטש א שווערע א ווען עס ווארט פאר

מענטש א משפט פון טויט  פארןעס ווארט  בס איז נאר דא, ווער רעדט נאך אויוואס ע

נעמט מען דעם גרעסטן לויער וואס איז נאר דא אין די גאנצע וועלט, אפילו  ף,שטרא

ער  ון צו באקומען דעם לויער וואסלעס טאמען וועט עס זאל קאסטן אסאך געלט, 

דאס זעלבע איז ווען עס קומט ראש השנה דעם  ;קען אפשר ראטעווען דעם מענטש

, ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹורּון ְלָפֶני ִּכְבֵני ָמרֹון, ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְב  וואס ,גרויסן יום הדין

ְוַתְחּתֹ ִקְצָבה ְמֶנה ְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש ָּכל ָחי, ְוִתְסּפֹר ְוִת  ֵּכן ַּתֲעִביריר ֹצאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו, ַמֲעבִ 

.וועלט דער אויף אלעס טון מענטש א דאך דארף - ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם ְלָכל ְּבִרּיֹוֶתי 

ן די ול ווערן פוניצ העלפן אים וועט וואס איינער ,לויער רגוטע א באקומען צו

  שלעכטע גזירות.



 

 

ער אזוי ווי ער איז דער גרעסטער לויער וואס איז דא אויף דער וועלט,  -דער רבי 

ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר , אׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹולָהרֹ " :סימן תה) ,(חיי מוהר"ןהאט געזאגט 

ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע , את ְּבַמָּתָנהִיְתָּבַר ָנַתן ִלי זֹ ַרק ַהֵּׁשם , יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי

ֶאָּלא ֲאִפיּלּו , א ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּבראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי; ַמהּו ראׁש ַהָּׁשָנה

  ".ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּתלּוי ָּבראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי

 ,דער רבי זאל זיין אונזער לויעראז  ,בי'ן אויף ראש השנהדערפאר פארן מיר צום ר

א יאר מיט  ,עותואז מיר זאלן האבן א יאר מיט יש ,ין פאר אונזיאון מליץ זכות ז

  מיט אלע גוטע זאכן.א יאר  ,תורפוא

דיינע עלטערן ווילן נישט דו זאלסט פארן ווייל זיי ווייסן נישט וואס אומאן איז, 

ניגע מענטשן וכו' יזטא פלאץ פון לייכ ,איז א פלאץ פון הוללות זיי מיינען אז אומאן

כאילו עס איז א  ,ווייל ליידער איז ארויס א שלעכטע נאמען אויפן הייליגן רבי'ן ;וכו'

דערפאר זענען עלטערן זייער דערשראקן ווען זיי הערן אז זייער  ,מקום פון קלי הדעת

קינד וויל פארן קיין אומאן, ווייל קיינער וויל נישט אז זיין קינד זאל זיך דרייען אין א 

איך בין זיכער אז דו וואלסט אויך מורא  ,פלאץ פון מענטשן וואס זענען הפקר וכו'

ט זיך אויף א פלאץ וואס מען רעדט דזון דרייר אז דיין ויגעהאט ווען דו ווערסט געווא

  אויף זיי לשון הרע.

אז פאר זיין נשמה  מזבוב ועכביש) -(סיפורי מעשיות, מעשה ז' דער רבי האט פארציילט 

איז אראפ געקומען אויף דער וועלט האט דער ס"מ געשריגן: "אויב די נשמה קומט 

האט מען אים געענטפערט:  אראפ אויף דער וועלט פארוואס האסטו מיך באשאפן?"

"די נשמה מוז אראפקומען אויף דער וועלט, דו גיי און זיך דיר אן עצה", איז ער 

, און זיי האבן געלאכט ןז צוריק געקומען מיט אן אלטיטשקאוועק געגאנגען און ער אי

ער לאכט  -און געזאגט אז זיי האבן שוין אן עצה; און דאס איז די עצה פונעם ס"מ 

  רבי'ן. אפ פון

עס איז באוואוסט אז ר' נתן האט געהאט שרעקליכע רדיפות פון זיין טאטע, עד 

 -אז זיין טאטע האט צוגערעדט ר' נתן'ס ווייב אז זי זאל זיך גט'ן פון זיין זון  ,כדי כך



 

 

 ,'וכו היים נעמען זיין טאכטערטאטע זאל א ז אמען האט שוין געהערט א ;ר' נתן

 נישט איז דאס - זון ןאייג זיין אפלאזן זאלזי  רשנו זיין עדןר צו זאל טאטע ז אא אבער

" מיט א ר', און ר' נתן נתן' ר" זון זיין רופן ער פלעגט שפעטעראון , געווארן געהערט

איז נישט געווען באקוועם אז זיין טאטע רופט אים ר', פלעגט ער זאגן פאר זיין 

וואס זאל איך " :האט אים זיין טאטע געזאגט "פארוואס רופסטו מיר ר' נתן?"טאטע: 

  ."טון, דו ביסט דער איינציגסטער זון וואס איז מיר מכבד

און זיי  ,זעט מען פון דעם, אז אפילו אין אנהייב האט מען מניעות פון די עלטערן

שרייען אז זיי ווערן קראנק פון דיר ווייל דו ביסט א ברסלב'ער, אבער אויב מען איז 

מען פאלגט דעם רבי'ן און מען פירט זיך מיט דרך ארץ, וועסטו זען אז  זיי מכבד,

  .אלעס וועט זיך איבערדרייען לטובה

זאג פאר דיינע ; בי'ן אויף ראש השנהדערפאר זאלסטו זען צו קומען צום הייליגן ר

און זאג זיי אז דו  ,עלטערן אז דו פארסט מתפלל זיין פאר דיר און פאר דיין משפחה

  נט וכו'.פלל זיין פאר זיי, פאר זייער געזאך מתוועסט אס

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

  וחתימה טובה, און א גוט געבענטשט יאר. בהיא כת

...  

~~~~~~~~~~  

  






