
 

  קרן הדפסה

 היכל הקודש

        

י מכתב

  התחזקות

  שבועות - נשא

  תשע"ז

  



 
 

 

 הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 
אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

בארץ ישראל:

מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב
שע"י עמותת "ישמח צדיק-קהילת ברסלב בגליל"

בהסייתדות ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל

רחוב רבי נחמן מברסלב 1 ת.ד. 421 יבנאל 15225

טלפון רב קווי 04-6708356

פקס: 04-6708359

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Premishlan Way
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
HEICHAL HAKODESH WILLIAMSBURG

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש מאנסי
HEICHAL HAKODESH MONSEY

32 Dolson Rd.
347-733-7551

To obtain this and other Breslov publications:

Visit our website: www.breslevcity.co.il
לשמוע השיעורים: 212-444-9191

Find our entire book selection at:
AMAZON.COM

To donate and/or sponsor one of our books please call: 845-248-1651

 
 

 

 הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 
אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

בארץ ישראל:

מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב
שע"י עמותת "ישמח צדיק-קהילת ברסלב בגליל"

בהסייתדות ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל

רחוב רבי נחמן מברסלב 1 ת.ד. 421 יבנאל 15225

טלפון רב קווי 04-6708356

פקס: 04-6708359

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Premishlan Way
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
HEICHAL HAKODESH WILLIAMSBURG

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש מאנסי
HEICHAL HAKODESH MONSEY

32 Dolson Rd.
347-733-7551

To obtain this and other Breslov publications:

Visit our website: www.breslevcity.co.il
לשמוע השיעורים: 212-444-9191

Find our entire book selection at:
AMAZON.COM

To donate and/or sponsor one of our books please call: 845-248-1651

 
 

 

 הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 
אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

בארץ ישראל:

מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב
שע"י עמותת "ישמח צדיק-קהילת ברסלב בגליל"

בהסייתדות ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל

רחוב רבי נחמן מברסלב 1 ת.ד. 421 יבנאל 15225

טלפון רב קווי 04-6708356

פקס: 04-6708359

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Premishlan Way
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
HEICHAL HAKODESH WILLIAMSBURG

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש מאנסי
HEICHAL HAKODESH MONSEY

32 Dolson Rd.
347-733-7551

To obtain this and other Breslov publications:

Visit our website: www.breslevcity.co.il
לשמוע השיעורים: 212-444-9191

Find our entire book selection at:
AMAZON.COM

To donate and/or sponsor one of our books please call: 845-248-1651

 
 

 

 הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 
אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

בארץ ישראל:

מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב
שע"י עמותת "ישמח צדיק-קהילת ברסלב בגליל"

בהסייתדות ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל

רחוב רבי נחמן מברסלב 1 ת.ד. 421 יבנאל 15225

טלפון רב קווי 04-6708356

פקס: 04-6708359

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל
HEICHAL HAKODESH KIRYAS JOEL

8 Premishlan Way
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
HEICHAL HAKODESH WILLIAMSBURG

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש מאנסי
HEICHAL HAKODESH MONSEY

32 Dolson Rd.
347-733-7551

To obtain this and other Breslov publications:

Visit our website: www.breslevcity.co.il
לשמוע השיעורים: 212-444-9191

Find our entire book selection at:
AMAZON.COM

To donate and/or sponsor one of our books please call: 845-248-1651



 א

 

  מוצאי שבת קודש פרשת במדבר, ב' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  מרת ... תחי' לכבוד

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

באצאלן אז דו זאלסט זען נחת ביי אייערע קינדער געווען; דער אייבערשטער זאל דיר 

  צוזאמען מיט דיין מאן ני"ו, אמן.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס איז דיין זכות, אז דו און דיין מאן העלפן 

דעם מוסד אז אלעס זאל זיך פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין; דיין מאן זאגט מיר אז ער 

עמינדב ארויס צו גיין וואוינען אינעם שטעטל וואס מיר בויען  וויל זיין דער נחשון בן

יעצט אויף; דער אייבערשטער זאל ענק בענטשן אז איר זאלט זיין שטארק, און נישט 

קוקן אויף קיינעם, וועט איר מצליח זיין מיט אייערע קינדער און זוכה זיין צו בנים 

  ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן.

...  

  מוצאי שבת קודש פרשת במדבר, ב' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - י"תבעזהש

  ... ני"ולכבוד 

דו האסט מיר פארציילט אז מען האט דיגנאזירט דיין ... מיט  ... ה"י; קודם כל 

זאלסטו שוין מנדב זיין געלט צו דרוקן אשר בנחל, און דאס וועט זיין א פדיון נפש 

וגעזאגט, אז ווער עס וועט געבן געלט צו לרפואתה, אזוי ווי מוהרא"ש ז"ל האט צ

ובפרט אשר בנחל, זאגט ער צו א שטארקע צוזאג אז מען וועט  -דרוקן זיינע ספרים 

  זען אן אפענע ישועה.

צווייטנס וויל איך דיר זייער בעטן אז דו זאלסט זיך נישט פארלירן; בעט דעם 

דו קענסט זיך נישט אייבערשטן אז דיין ... זאל זיין געזונט און שטארק, און 

  פארשטעלן וואס מען קען פועל'ן דורך תפילה.
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איך וועל בעטן אלע קינדער פון תלמוד תורה און אלע מיידלעך פון מיידל סקול, 

אז זיי זאלן מתפלל זיין פאר איר, און דער אייבערשטער וועט איר שיקן א רפואה 

  שלימה בקרוב בתוך שאר חולי ישראל.

און גלייב באמונה שלימה אז דער אייבערשטער וועט דיר נאכאמאל, שטארק דיר 

  מאכן גרויסע ניסים.

  א גוטע וואך.

...  

  לפ"ק זשנת תשע"נשא, ג' סיון,  פרשת 'איום  - בעזהשי"ת

  ני"ו... לכבוד 

ר קבלת התורה ווען מיר גייען נאכאמאל מקבל זיין מיר שטייען שוין פאב"ה אז 

ריכטיגע  דיפון יעצט וואויל איז פאר א מענטש וואס מאכט שוין  די הייליגע תורה;

  הכנות צו אזא גרויסע טאג.

 ר האבן זוכה געווען צו באקומען פונעם רבי'ן דעםאשרינו מה טוב חלקינו אז מי

דן איינעם; ווער עס געוואוינט זיך צו און פאר יע א וועג צו לערנען -דר דרך הלימוד ס

, ווייל ער קלעבט דער דארף שוין גארנישט ,ן רבי'ןהלימוד פולערנט אויפן סדר דרך 

די אלע אנשי שלומינו ווי הייליגע תורה. מען האט געזען אין אלע דורות  זיך צו צו די

  האבן נישט מבטל געווען קיין איין מינוט. ,וואס האבן געפאלגט דעם רבי'ן

וואס  -אידן  מוהרא"ש ז"ל פלעגט דערציילן מעשיות פון פשוט'ע ברסלב'ער

ווי זיי פלעגן  -האבן געארבעט שווער צו קענען ברענגען א שטיקל ברויט אויפן טיש 

צייט פלעגן זיי  און ווען זיי האבן געהאט אביסל ,ל ספריםא זעקמיט זיך נעמען  מיט

, זע מיט צו נעמען דערפאר גמרא און נאך א פרק משניות; אריין כאפן נאך א שטיקל

קענען אריין כאפן אביסל אז דו זאלסט  ,א זעקל ספרים -דו גייסט  וואו -מיט דיר 

  ן טאג.גוטס יעד
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 ְּפָרִקים ַּכָמה ֶלֱאכֹל ֶׁשּזֹוֶכה ִמי ַאְׁשֵרי" :כג)סימן  ,(שיחות הר"ןדער רבי האט געזאגט 

וואויל ", ִמְצוֹות ְּבֵאיֶזה ּוְלִהְתַלֵּבׁש, ְּתִהִלים ַקאִּפיְטֶלי ֵאיֶזה ּכַ  ַאַחר ְוִלְׁשּתֹות, ִמְׁשַניֹות

און  ,תהילים עךאון טרינקט אפאר קאפיטל ,איז דעם וואס עסט אפאר פרקים משניות

  טוט זיך אן מיט מצוות.

...  

  יום א' פרשת נשא, ג' סיון, שנת תשע"ז - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

איך האף אז דו האסט מער נישט קיין שייכות מיט וכו'; ווען א מענטש האט 

געזינדיגט און ער טוט מער נישט וואס ער האט געטון, נאר ער טוט תשובה און ער 

דער איז א  –גייט מער נישט צוריק צו זיינע אלטע מעשים וואס ער פלעגט טון 

", וואס ְּתׁשּוָבה ַּבַעל ָּדִמי ֵהיִכי" :(יומא פו:)אמת'דיגער תשובה, אזוי ווי חז"ל זאגן 

 ִראׁשֹוָנה ַּפַעם ֲעֵביָרה ְּדַבר ְלָידֹו תֶׁשָּבָא  ְּכגֹון, ְיהּוָדה ַרב ָאַמר" הייסט א בעל תשובה?

", אז עס קומט אים נאכאמאל אונטער צו טון די עבירה, און ער ֵהיֶמָּנה ְוִניַצל, ּוְׁשִנָּיה

", רב יהודה ָמקֹום ְּבאֹותֹו ;ֶּפֶרק ְּבאֹותֹו ;ִאָׁשה ְּבאֹוָתּה ,ְיהּוָדה ַרב ַמְחֵוי" טוט עס נישט;

עס קומט אים ער קומט אן צו די פלאץ וואו ער האט געטון אן עבירה, און זאגט אויב 

  דאס איז תשובה. -נאכאמאל אונטער א געלעגענהייט צו זינדיגן, און ער זינדיגט נישט 

 ר'" (שם):זאגן דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון תשובה; חז"ל 

ה ָיִחיד ֶׁשִּבְׁשִביל - ְּתׁשּוָבה ְגדֹוָלה :אֹוֵמר ֵמִאיר ", ֹוּכּול ָהעֹוָלם ְלָכל מֹוֲחִלין ְּתׁשּוָבה ֶׁשָעֹשָ

תשובה איז אזוי גרויס, אז ווען א מענטש טוט תשובה איז מען אים מוחל, און מען 

"רבונו של איז מוחל פאר די גאנצע וועלט; ווען א מענטש זאגט פארן אייבערשטן: 

עולם, דו מיינסט איך וויל טון עבירות? דו מיינסט איך וויל זינדיגן? איך וויל זיין אן 

ערליכער איד, איך וויל זיין א צדיק; וואס זאל איך טון אז דער יצר הרע ברענט אין 

מיר, און ער ווארפט מיר אראפ אין עקעלדיגע מעשים? הייליגער באשעפער, האב 

איך וויל זיין אן ערליכער איד, העלף מיר אז איך זאל נישט טון אויף מיר רחמנות, 

קיין נארישקייטן, העלף מיר אז איך זאל זיין פרייליך און נישט נאכלויפן קיין 
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איז מען אים מוחל און מען איז מוחל פאר יעדן איינעם. ווייל ער  שלעכטע מעשים",

ין גוט; אידן ווילן זיין וואויל; "רבונו של עולם אידן ווילן זיזאגט פארן אייבערשטן: 

  וואס זאלן מיר טון אז דער יצר הרע איז אזוי שטארק און אזוי ברענעדיג וכו' וכו'?"

וויסן זאלסטו אז איך ווארט דו זאלסט מיר שרייבן יעדן טאג א בריוו; אפילו איך 

ו און קען דיר נישט צוריק שרייבן גלייך, דאך זאלסטו וויסן אז איך ליין דיינע בריו

איך בעט פאר דיר; א מענטש מוז האבן א גוטע חבר וואס איז אים מחזק און העלפט 

אים, במשך אזוי פיל יארן וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכיה צו 

לערנען מיט בחורים און אינגעלייט האב איך געזען דאס וואס חוני המעגל האט 

שטאנען נאכן שלאפן זיבציג יאר, און קיינער ווען ער איז אויפגע (תענית כג.)געזאגט 

האט אים נישט געגלייבט אז ער איז חוני המעגל, און מען האט געלאכט פון אים, 

האט ער געבעטן דעם אייבערשטן אז ער וויל שטארבן, און ער איז געשטארבן; האט 

אדער ", ִמיתּוָתא אֹו ַחְברּוָתא אֹו"רבא געזאגט, דאס איז פשט וואס מענטשן זאגן: 

האב איך א חבר, און אז נישט וויל איך שטארבן; ווייל א מענטש מוז האבן א גוטע 

  חבר וואס איז אים מחזק אין עבודת השם.

פון איין זייט בין איך דיין רבי, ווייל דו האסט געלערנט ביי מיר אסאך יארן אין 

קומען צום ישיבה; אבער פון דער אנדערע זייט בין איך דיין חבר וואס מיר ביידע 

הייליגן רבי'ן לערנען, און אז מען האט א גוטע חבר קען מען זייער שטארק מצליח 

ְלַסֵּפר ְּבָכל ַּפַעם " (צעטל קטן, סימן יג):זיין. אזוי זאגט דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע 

ְחָׁשבֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ָּכל ַהַמ  -ַוֲאִפילּו ִלְפֵני ָחֵבר ֶנֱאָמן  ,ִלְפֵני ַהמֹוֶרה לֹו ֶדֶר ַהֵׁשם

ֵהן ִּבְׁשַעת  ,ֲאֶׁשר ַהֵיֶצר ָהָרע ַמֲעָלה אֹוָתן ַעל מֹוחֹו ְוִלּבֹו ,ֲאֶׁשר ֵהם ֶנֶגד ּתֹוָרֵתינּו ַהְקדֹוָׁשה

ְוא ַיֲעִלים ׁשּום ָדָבר ַמְחַמת  .ְוֵהן ְּבֶאְמַצע ַהיֹום ,ֵהן ְּבָׁשְכבֹו ַעל ִמָטתֹו ,ּתֹוָרה ּוְּתִפָלה

ְמַׁשֵּבר ֶאת ּכַֹח ַהֵיֶצר  ,ּבּוָׁשה, ְוִנְמָצא ַעל ְיֵדי ִסיּפּור ַהְדָבִרים ֶׁשמֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹוֵעלַה 

חּוץ ֵעָצה ַהטֹוָבה ֲאֶׁשר יּוַכל ְלַקֵּבל  ,ֶׁשא יּוַכל ְלִהְתַגֵּבר ָעָליו ָּכל ַּכ ְּבַּפַעם ַאֶחֶרת ,ָהָרע

", מען זאל פארציילן פאר א רבי וואס ְוהּוא ְסגּוָלה ִנְפָלָאה ,ֵׁשםֵמֲחֵבירֹו ֶׁשהּוא ֶדֶר ַה 

אלע  -לערנט אויס ווי אזוי צו זיין אן ערליכער איד, אדער אפילו פאר א ערליכער חבר 

מחשבות וואס דער יצר הרע ברענגט אריין אינעם מענטש; מען זאל גארנישט 
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מחשבות וואס מען טראכט, סיי באהאלטן צוליב בושה, נאר מען זאל פארציילן אלע 

בשעת'ן דאווענען, סיי בשעת מען לערנט, און סיי די מחשבות וואס מען טראכט ווען 

מען ליגט אין בעט, און דורכ'ן טאג. און ער זאגט אן אינטערעסאנטע זאך, אז חוץ 

אז מען  –וואס מען קען באקומען א עצה טובה פונעם רבי אדער חבר, דאס אליינס 

יס די מחשבות, צעברעכט דעם יצר הרע, און אלע שלעכטע געדאנקען גייען זאגט ארו

  אוועק.

דערפאר בעט איך דיר, שטארק זיך און אנטלויף פון דיינע שמוציגע מעשים וואס 

דו האסט זיך מרגיל געווען צו טון, האק אפ אלע קשרים וכו', ענדערש זאלסטו אין די 

ייבערשטער האט געמאכט מיט דיר אזא נס אז צייט רעדן מיט דיין ווייב תחי'; דער א

דו האסט חתונה געהאט, ווער האט דאס געגלייבט. דו אליין האסט מיר געשריבן אלץ 

בחור אז דו ביסט מיאוש, און דו האסט געטראכט אז דו וועסט קיינמאל נישט חתונה 

וייזן אלע האבן (איך ווייס אז דו האסט שוין לאנג פארגעסן וכו', אבער איך קען דיר ו

בריוו וואס דו האסט מיר געשריבן; איך האב אלעס אוועק געלייגט), ממילא יעצט אז 

אנטלויף פון  -דו האסט אזוי שיין חתונה געהאט, און דו ביסט שוין א טאטעלע 

  עבירות.

גלייב מיר, איך וויל גארנישט; ווען איך קען ווען אלעס איבערלאזן און זיך צוריק 

ט איך עס געטון, אבער איך וועל ווייטער פאלגן מיין הייליגער רבי זעצן לערנען וואל

מוהרא"ש ז"ל. ווען מען האט מיר ארויס געווארפן פון די ווינער ישיבה האב איך מיך 

זייער געפרייט אז איך דארף שוין נישט ארבעטן אזוי שווער; איך געדענק עס נאך ווי 

אסיפה ווי מען האט מיר מודיע געווען אז  היינט, ווען איך בין צוריק געקומען פון די

איך בין ארויסגעווארפן, און איך האב עס דערציילט פאר מיין ווייב תחי', האט זי מיר 

געזאגט: "דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט שוין נישט קיין עבירות; ווייל דער רבי 

רשטער", זאגט: "ארבעטן ארבעט מען פאר די עבירות, און געלט געבט דער אייבע

און יעצט אז מען האט דיר אפגעזאגט פון דיין מנהל פאסטן וכו' האסטו שוין נישט 

קיין עבירות", האב איך דעמאלט אפגעמאכט אז איך גיי צוריק אין כולל לערנען, און 

  איך האב נישט געוואלט מער ארבעטן מיט מענטשן.
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רויסגעווארפן, און איך בין געגאנגען פארציילן פאר מוהרא"ש אז מען האט מיר א

מוהרא"ש האט מיר זייער שטארק מחזק געווען; דאס איז געווען צוויי טעג פאר יום 

הקדוש תשס"ט. ערב יום הקדוש באקום איך א בריוו פון מוהרא"ש, וואו מוהרא"ש 

ז"ל שרייבט מיר: "אז דו ווילסט מיר פאלגן, וואלט איך דיר געזאגט עפען א ישיבה 

ט גוט געווארן, אבער איך האב נישט געטראכט קיין איין מינוט יא וכו'"; מיר איז ניש

צי ניין, ביי מיר איז א ווארט פון מיין רבי וואס האט מיר געברענגט צום אייבערשטן 

א ווארט, און איך האב געעפענט די ישיבה. שפעטער ווען עס האבן אנגעפאנגען צו 

סן לערנען מיט די חתנים, און ווערן שידוכים אין ישיבה האט מיר מוהרא"ש געהיי

נאכדעם האט מיר מוהרא"ש געבעטן אז איך זאל מחזק זיין די אינגעלייט, און 

  שפעטער האט מוהרא"ש מיר געבעטן אז איך זאל רעדן צו די פרויען.

יעצט ווען מוהרא"ש איז נסתלק געווארן איז מיר אזוי שווער; גלייב מיר, פאר 

י ווי פאר מיר. איך שפיר אז איך טראג עס נישט קיינעם פעלט נישט מוהרא"ש אזו

אנגעפאנגען פון די בחורים, פון די  -אריבער; עס ליגט אויף מיר א שווערע לאסט 

חדר און פון די מיידל סקול; פון די אינגעלייט און ווייבלעך. און ווען איך זע ווי 

רבי וואס האט זיך  אינגעלייט האבן נישט קיין שכל, און האלטן זיך קלוגער פון זייער

  מוסר נפש געווען פאר זייט, טוט מיר עס אזוי וויי, אז עס טרעט מיר צו צו מיין הארץ.

עס איז זייער גרינג צו זאגן: "א שאד אז מוהרא"ש איז נישט דא, און מען האט 

נישט וועמען צו פרעגן"; דאס איז דער בעסטער תירוץ; איך הער ווי אינגעלייט 

ט נישט צו וועם צו גיין וכו', די אלע האבן קיינמאל קיין שייכות קרעכצן אז מען הא

נישט געהאט מיט מוהרא"ש וכו', אבער איך וועל ווייטער טון וואס מוהרא"ש האט 

אז מען זאל אנטלויפן צום אייבערשטן, און דאס איז וואס איך טו.  -אונז געלערנט 

  איך וועל דיר נישט לאזן פאלן. דערפאר בעט איך דיר, שרייב מיר ווייטער בריוו, און

  א גוטן טאג.

...  

  יום א' פרשת נשא, ג' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת
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  ... ני"ולכבוד 

  בריוו. ערהאלטן דייןהאב איך 

; איך האב הנאה צו הערן אז דו שטארקסט זיך און דו רעדסט צום אייבערשטן

מוהרא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג זאגן אז זייער אסאך מאל ווען עס גייט נישט קיין 

יי ביי ס -זיך  טעלטער איז עס נאר ווייל מען וועלשידוכים און מען ווערט עלטער און 

יעדער טראכט און מיינט אז פאר אים וועט קומען צו  ;ךעבחורים און סיי ביי מיידל

ך נישט געווען און עס וועט נישט זיין, און דערפאר גיין א שידוך אזאנס וואס איז נא

 :)יבמות סג.(אבער חז"ל זאגן , וכו'' שידוכים איינער נאכן אנדערע וכוזאגט מען אפ 

  .נהוגיי אראפ א שטעפל און האב חת ",ִאיְּתָתא ּוְנִסיב ,ַּדְרָּגא ְנחֹות"

און עס גייט דיר יעצט אז דו שרייבסט מיר אז דו ביסט שוין דריי און דרייסיג יאר, 

אנגעקומען צו א מצב וואס איך בין שוין נישט קיין שידוך, און דו שרייבסט מיר: "

"; קודם כל זאלסטו וויסן אז א בעלת תשובה שוין ארויס מיט בעלי תשובה איך גיי

 ֶׁשַּבֲעֵלי ְּבָמקֹום: ַאָּבהּו' ר ָאַמר" ):ברכות לד:(איז זייער א גרויסע זאך, אזוי ווי חז"ל זאגן 

", ווייל זיי זענען שוין געווען ביים יצר עֹוְמִדין םינָ ֵא  ְגמּוִרים ַצִּדיִקים ,עֹוְמִדים ְּתׁשּוָבה

הרע און זיי זענען אוועקגעלאפן פון זיינע הענט; צווייטנס וויל איך דיר זאגן אז מיר 

אלע זענען בעלי תשובות, און ווער עס זאגט אז ער איז נישט קיין בעל תשובה דארף 

ּו ַוֲאִפיּל" (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ו):על תשובה. אזוי זאגט דער הייליגער רבי ווערן א ב

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל , ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִאם יֹוֵדַע ָאָדם ְּבַעְצמֹו

רף ער שטענדיג ", אפילו א מענטש האט שוין תשובה געטון, דאְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה

  האלטן אין איין תשובה טון.

דערפאר בעט איך דיר זייער אז זאלסט זיך נישט וועלן, און אז דו גייסט ארויס 

מיט א מיידל זאלסטו קוקן צי זי איז געזונט און צי זי וויל אויך אויפשטעלן א אידישע 

רץ, מען געבט שטוב, און דו זאלסט ענדיגן ווי שנעלער; ווייל דער לעבן איז אזוי קו

  זיך א דריי און מען דארף שוין צוריק גיין צום אייבערשטן.
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וויפיל בחורים זאגן אפ שידוכים וכו' וועגן שיינקייט, ווען דער בחור אליין איז א 

  פארזעעניש וכו'.

  איך האף צו הערן פון דיר בקרוב א גוטע בשורה.

...  

  

   לפ"ק יום א' פרשת נשא, ג' סיון, שנת תשע"ז - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך ווייס נישט וואו דיין שכל איז אז דו פרעגסט מיר בכלל אזא שאלה; דער 

טערעפיסט זאל דאס אליין מקיים זיין אויף זיך. דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן אז 

ינדער, כל שכן א קינד שלאגט מען נישט; דאס איז גערעדט געווארן אפילו קליינע ק

 ,רמ מןסירה דעה יו(אז דיין זון איז שוין בר מצוה, וואס דאס איז דאך א בפירוש'ע הלכה 

 (ויקרא יט, יד):אז מען טאר נישט שלאגן א גרויס קינד, ווייל מען איז עובר אויף  )כ יףסע

  ".ִמְכׁשֹל ְוִלְפֵני ִעֵּור א ִתֵּתן"

מוסד האט דיר געהייסן גיין?! שומי אזוי שרייבט א טערעפיסט צו וועם דער 

שמים! איך וואונדער זיך צי ער האט דיר טאקע געזאגט אזוי ווי דו שרייבסט מיר, 

אז ער הייבט הענט, זאל אים אדער דו ביסט מגזים; דו שרייבסט מיר דעם לשון: "

 אז עס מעג בלייבן סימנים אויף אים אויף א וואך ,דער טאטע אזוי אנרייסן די ביינער

"; רחמנא לצלן, סן אז "מ'הייבט נישט קיין הענט אויף עלטערןער זאל וויאז צוויי, 

דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן פון דעם. דו זאלסט ווייטער רעדן מיט האברך ר' 

... ני"ו, ער איז א פארשטענדליכער אינגערמאן, און ער האט אסאך מקבל געווען פון 

  מוהרא"ש ז"ל.
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עפיסט האט דיר אויסגעלערנט אז עס איז נישט דא קיין דאס וואס דער טער

מיט דעם  -הסברים, נאר א קינד דארף פאלגן אן קיין פארוואס און אן קיין פארווען 

ב פון חינוך; א קינד דארף וויסן אז א ווארט פון טאטע -איז ער גערעכט, דאס איז א

ן קיין טעמים. ווען א מאמע איז א ווארט, נישט דא קיין וויכוחים, קיין הסברים או

קינד פרעגט: "פארוואס דארף איך דאס טון?" איז דער תירוץ: "ווייל טאטע מאמע 

  אן קיין פארוואס און אן קיין פארווען. -האבן אזוי געזאגט" 

וואויל איז פאר עלטערן וואס זענען מחנך די קינדער ווען זיי זענען יונג, ווייל 

קען מען שוין נישט רעדן צו  ,יי זענען שוין עלטערווען ז -קינדער אז וויסן זאלסטו 

 :)יג, כד (משליהערן זיי אויס. שלמה המלך זאגט  זיי זענען, אלץ מערווי יונגער און זיי, 

 איםווער עס האט ליב זיין קינד, זאגט  ,ְואֲֹהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר" ,"חֹוֵׂש ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו

און ווער עס זאגט נישט קיין מוסר, איז א סימן אז ער האט פיינט זיין קינד.  ,מוסר

ווען א מענטש הערט אז איינער האט געשלאגן זיין " ):א, א רבהשמות (מדרש ז"ל חפרעגן 

אזוי זאגסטו אז ווער עס שלאגט  , איז וויזיך דאך נוקם זיין אין יענעםקינד, וועט ער 

 ווען א מענטש איז נישט" :פערן חז"לטענ "זיין קינד?נישט זיין קינד האט פיינט 

ם סוף אראפ גיין פון זאל ער וויסן אז ער וועט צו ,םאימחנך זיין קינד ווייל ער שוינט 

ער האט געזען ווי ישמעאל ווען  ,ן ביי אברהם אבינועאזוי ווי מיר זע .אידישן וועג

ם געשוינט און איער האט  ,ער שפילט זיך מיט דעםאון  געטשקע,קומט אהיים מיט א 

 געדארפטם איער האט און עס האט זיך אויסגעלאזט מיט דעם אז  ,גארנישט געזאגט

  .דער יצחקונישט קליע מאכן זיין ברער זאל כדי פארטרייבן פון שטוב 

"ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק  (בראשית כה, כח):עס שטייט אזוי ווי  ,עשוהאט אויך פאסירט מיט אזוי 

קיינמאל ם איאון ער האט  ,יצחק האט ליב געהאט עשו ,ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" ,ֶאת ֵעָׂשו

אז  (בבא בתרא טז:)חז"ל זאגן  ;גארנישט געזאגט, צום סוף איז ער ארויס לתרבות רעה

עובר געווען ער האט האט פארקויפט די בכורה פאר יעקב  שועאין דעם טאג וואס 

ער האט  ;ן עבירה מיט א נערה המאורסהטון אער האט גע - עבירותהארבע אויף פינף 

כופר געווען אינעם  ;ת המתיםכופר געווען אין תחיי א מענטש; טעגע'הרג'

און ער האט פארשעמט די בכורה. זעט מען פון דעם אז ווען א מענטש  ן;שטעראייב
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חרטה האבן וועט ער  ,זאגט נישט קיין מוסר פאר זיינע קינדער ווען זיי זענען נאך יונג

  .שפעטער

 ,), אאשמות תנחומא  רבה א, א; שמותמדרש (מדרש  איןעס איז כדאי זאלסט נאכקוקן 

די קינדער פון אבשלום און אדוניה  ,אויס נאך מעשיותחז"ל רעכענען וועסטו זען ווי 

ען מיט שאיז געעס וואס  און ,האט זיי נישט געזאגט קיין מוסרער וואס דוד המלך 

אז אברהם האט מחנך געווען יצחק, און יצחק האט  ,ט אויסמדרש פיר ערדאבער  ;זיי

 ,זענען זיי געווארן גרויסע צדיקיםוועגן דעם  ;און אזוי ווייטער ,מחנך געווען יעקב

  .און מען האט געהאט פון זיי אסאך נחת

ווי עס דארף צו אזוי זאלן זיך אויפפירן  אז זיי קינדערדי ווי יונגער מען איז מחנך 

סימן  ,בניםאות  ,(ספר המידותנחת פון זיי, אזוי ווי דער רבי זאגט מער וועט מען האבן  ,זיין

קינד  פארןמען דארף אויס לערנען  ,"נֹוק ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמְּנעּוָריו"ָצִרי ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתי :סה)

  דרך ארץ ווען ער איז נאך יונג.

יך בין א בעל שמחה; אבער איך איך האב נישט קיין צייט יעצט צו שרייבן, ווייל א

האב דיר קודם געמוזט שרייבן אפאר שורות אז דו זאלסט חס ושלום נישט אויסהערן 

א  -ווען עס פעלט אויס  -דעם טערעפיסט; קליינע קינדער קען מען אמאל געבן 

פעטשעלע, אבער א בחור טאר מען נישט שלאגן, ווייל דו וועסט אים אינגאנצן 

  פארלירן.

...  

  יום א' פרשת נשא, ג' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  מרת ... תחי'לכבוד 

איך הער זאגן אז דו זאגסט נאך אין מיין נאמען פאר פרויען אז מען קען גיין 

  אנגעשמירט די אויגן, און דו מאכסט חוזק פון צניעות וכו' וכו'.



 יא

 

איך וואונדער זיך ווי אזוי שעמט זיך נישט א אידישע פרוי צו זאגן אויף צניעות 

 ְּבָרֵחל ָּבּה ֶׁשָהְיָתה ְצִניעּות ִּבְׂשַכר" (מגילה יג:):אז אלעס איז שטותים, ווען חז"ל זאגן 

", און ֶאְסֵּתר ִמֶּמּנּו ְוָיָצאת הכָ זָ  ְּבָׁשאּול ּבֹו ֶׁשָהָיה ְצִניעּות ּוִבְׂשַכר, ָׁשאּול ִמֶּמָנּה אָצ יָ וְ  ָזְכָתה

 ְלָבִנים ָלּה ְמַזֶּכה ֶׁשְּבִאָּׁשה ַהְּצִניעּות" (ספר המידות, אות בנים, סימן ט):דער רבי זאגט 

"; איך ווארן דיך: דו זאלסט נישט רעדן אין מיין נאמען. וואס רעד איך יעדע ֲהגּוִנים

ערב ראש חודש פאר די פרויען? אז אין שטוב פאר די מאן דארף מען זיך אהער 

  וכו', אבער אויפן גאס דארף מען זייער אכטונג געבן.שטעלן 

"עס איז געווען א : (מעשיות בסוף סיפורי מעשיות)דער הייליגער רבי האט דערציילט 

צדיק וואס האט זיך אינגאנצן אויסגעארבעט, און ער איז ארויף אויבן אין הימל און 

ביינער, האט ער געזען ווי עס שטייט א גרויסע טאפ מיט שטיקער פלייש און 

געפרעגט: "וואס איז דאס?" האט מען אים געענטפערט: "דאס איז פון א פרוי וואס 

פלעגט גיין אנגעטון נישט צניעות'דיג, און זי פלעגט אנרייצן בחורים און אינגעלייט 

צו זינדיגן", און דאס איז איר שטראף, אז זי ווערט יעדן טאג אויף געקאכט אין הייסע 

אסער"; איך האף אז דו וועסט אננעמען מיינע ווערטער וואס איך שרייב בריעדיגע וו

  דיר.

עס זעט אויס אז דו ליינסט נישט די בריוו וואס איך שרייב יעדע ערב שבת פאר 

אלע פרויען פון אנשי שלומינו; נעם מיינע בריוו און ליין זיי, וואס שרייב איך יעדע 

?! ווי שעמסטו זיך נישט צו זאגן אז אין וואך פאר די פרויען אז נישט פון צניעות

'היכל הקודש' מעג מען אלעס?! קוק די בריוו וואס מוהרא"ש האט געשריבן פאר 

  אלע פרויען דעם לעצטן טאג פון זיין לעבן:

  :ָׁשלֹום ַרב צּו ַאֶלע ֵטייֶעֶרע ְפרֹויֶען פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו"

ועְלט, אּון ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאי ַאיי ַאז ִאיר ָזאְלט ִזי ִאי ֵגיי ׁשֹוין ַאֶוועק פּון ִדי וֶ 

קּוְקט וואּו ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ָאן צּום סֹוף, אּון ; ָפאְרֶנעֶמען ִזי צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ְצִניעּות

ְסן ַנַחת רּוַח ֶנעְמט ַאיי ָפאר צּו ַזיין ְצִניעּות'ִדיג, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ִאיר ַמאְכן ַא ְגרֹוי

  ."ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַפאר ִמיר
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איך בעט דיר זייער אז דו זאלסט תשובה טון, און איבער געבן פאר אלע פרויען 

צו וועמען דו רעדסט, אז זיי זאלן ליינען מיינע בריוו וואס איך שרייב יעדע וואך, און 

ערן ווי אזוי א פרוי פון היכל קומען צו די שיעורים יעדע ערב ראש חודש, וועסטו ה

  הקודש דארף זיך פירן.

בדרך כלל די אלא וואס טוען זיך אן אויפן גאס נישט בצניעות, די אלע זענען נישט 

קיין געטרייע פרויען פאר זייערע מענער; אין שטוב גייען זיי אנגעטון צעריסן און 

ציען צו זיך  צעשליסן, און זייער גאנצע קאפ איז נאר ווי אזוי זיי קענען

אויפמערקזאמקייט פון פרעמדע מענער און פרעמדע בחורים רחמנא לצלן. אבער די 

אלע ערליכע פרויען וואס געבן אכטונג ווען זיי גייען אויפן גאס צו גיין זייער איידל 

  און באשיידן, זיי זענען די וואס ווארטן אפ זייערע מענער אזוי ווי עס דארף צו זיין.

זייער אז דו זאלסט נישט נאך זאגן אין מיין נאמען אזעלכע זאכן, איך בעט דיר 

און מאך מיר נישט חרוב דעם פלאץ וואס איך לייג אריין יעדע טראפל בלוט פון מיר; 

איך האף אז דו וועסט זיך פארעכטן און זיך אנטון אזוי ווי אמאל. דו האסט חתונה 

נסטו אז דו דארפסט נאך טאנצן יעדע געהאט אזוי ערליך און אזוי איידל, און יעצט מיי

נייע משוגעת. דער אייבערשטער האט דיר געגעבן אזא טייערע מאן, ער דארף נישט 

  אז דו זאלסט זיך אנטון פראסט וכו'.

...  

  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

איך בעט דיר זייער אז דו זאלסט זיך שטארקן מיט אמונה פשוטה, און נעם אריין 

אין דיר אז אלעס איז דער אייבערשטער און אלעס טוט נאר ער אליין, און וואס דער 

אייבערשטער טוט איז נאר גוט; איי וועסטו פרעגן, אז אלעס איז דער אייבערשטער, 

איז זיכער נאר לטובה, דעמאלט ווי אזוי  און אלעס טוט נאר ער אליין, און אלעס

קענען מיר מתפלל זיין אויף א זאך וואס איז זיכער גוט, אז עס זאל זיין פארקערט? 



 יג

 

אז מיר זאלן  -נאר דער אייבערשטער האט אונז באפוילן מיט די מצוה פון תפילה 

  דאווענען און מבטל זיין אלע שלעכטע גזירות.

ער ווען זיין זון איז קראנק געווארן האט אז , ב, יב)-(שמואל מען זעט ביי דוד המלך

געפאסט און ער האט זיך נישט געלייגט אין בעט שלאפן נאר ער איז געשלאפן אויף 

דער ערד, און וויפיל מען האט אים געוואלט טרייסטן האט ער זיך נישט געלאזט; ער 

אלטן אין איין ער האט געהאון האט נישט געוואלט מיט עסן מיט זיינע באדינער, 

מתפלל זיין צום אייבערשטן אויף זיין קינד. ווען דער קינד איז געשטארבן האבן די 

באדינער מורא געהאט צו דערציילן פאר דוד המלך אז זיין זון איז געשטארבן, ווייל 

דאך ווען דאס קינד האט געלעבט און ער איז נישט געזונט -זיי האבן געטראכט: מה

לך זיך נישט געלאזט טרייסטן, וואס וועט שוין זיין יעצט ווען ער געווען האט דוד המ

  וועט הערן אז דאס קינד איז געשטארבן?!

ֲהֵמת ווען דוד המלך האט געזען ווי זיי שושקען זיך, האט ער זיי געפרעגט: "

", האט זיך דוד המלך גלייך אויסגעטון זיין זאק, און ער האט ֵמת :ַוּיֹאְמרּו" ?"ַהֶּיֶלד

ך געזעצט אויף זיין שטיל און געבעטן אז מען זאל אים ברענגען עסן; זיינע קנעכט זי

ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ָמההאבן דאס נישט פארשטאנען און זיי האבן אים געפרעגט: "

ָּת ַּבֲעבּור ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמָּת ַוֵּתְבְּך, ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד, ַקְמ " ?" וואס גייט דא פאר,ָעִׂשיָתה

?" ווען דיין קינד איז געווען נישט געזונט און ער האט נאך געלעבט ַוּתֹאַכל ָלֶחם

האסטו געפאסט און געוויינט, און יעצט ווען ער איז געשטארבן שטייסטו אויף פון 

ְּבעֹוד : ַוּיֹאֶמרדער ערד און דו עסט א סעודה?! האט זיי דוד המלך געענטפערט: "

ְוַעָּתה ֵמת, ָלָּמה ֶּזה ֲאִני , ְוַחי ַהָּיֶלד ה' ַחַּנִניוְ י ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע ּכִ  ,ָוֶאְבֶּכה ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמִּתי

", ווען מיין קינד האט נאך ָיׁשּוב ֵאָלי ֲאִני ֹהֵל ֵאָליו, ְוהּוא א  ,ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו, עֹוד ָצם

ערשטן, אפשר וועט דער געלעבט, האב איך געטראכט אז איך וועל בעטן דעם אייב

אייבערשטער מיר העלפן, אבער יעצט אז ער איז געשטארבן, ווייס איך אז עס איז א 

  גזירה פונעם אייבערשטן, און איך קען אים שוין נישט צוריק ברענגען צו מיר.
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זעט מען אז ווען עס איז דא א גזירה דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, אבער מען 

רן נאר מען דארף געדענקען אז אלעס איז נאר לטובה, און אפילו טאר זיך נישט פארלי

  מיר זעען עס נישט, דארפן מיר ווייטער גלייבן אין אים.

"היתכן מיר לאזן דעם אייבערשטן מאכן  (שיחות הר"ן, סימן ע):דער רבי האט געזאגט 

גזירות אויף אידן, ווייל ווען א מענטש רעדט זיך אויס זיין הארץ פארן אייבערשטן 

לאזט דער אייבערשטער אלעס אפ כביכול, און הערט אויס דעם מענטש, און ער 

  מאכט נישט קיין גזירות אויף דער וועלט".

פ צו האלטן אלע גזירות וואס קומען א פחד פון א ווארט; א מענטש האט א כח א

אויף דער וועלט. דערפאר לאמיר אנהייבן פאלגן דעם רבי'ן און מאכן התבודדות, 

ווארט נישט ווען דו וועסט האבן א גאנצע שעה, נאר כאפ יעצט ארויס א ווארט, א 

קרעכץ; בעט פאר דיר און בעט פאר אלע אידישע קינדער. מען דארף אסאך בעטן 

ווייל אידישע קינדער האבן זייער אסאך צרות, און מיר קענען דאס אוועק  פאר אידן,

  נעמען מיט אונזערע תפילות.

מוצאי שבת נאך מעריב קומט צו מיר צו א אינגערמאן און הייבט אן וויינען, און 

זאגט מיר אז מען האט אויסגעפונען אז זיין ווייב תחי' האט נעבעך די ביטערע מחלה 

איר געבן א רפואה שלימה, און מיר דארפן וויינען צום אייבערשטן  ל"ע; מיר קענען

"רבונו אז אידישע קינדער דארפן זיין געזונט; מיר דארפן טענה'ען מיטן אייבערשטן: 

של עולם, האב רחמנות אויף דיינע קינדערלעך; וויפיל אידן ליגן אין שפיטאל מיט 

ן ברענגען פרנסה; הייליגע ביטערע מחלות, וויפיל אידן מוטשען זיך צו קענע

באשעפער, האב רחמנות אויף אלע אידן און לייז אונז אויס פון גלות; שיק אונז שוין 

  משיח צדקינו".

אויף דעם וואס חז"ל דרש'ענען  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קכד):דער רבי זאגט 

ַזְּמרּו ְלִמי ֶׁשְּמַנְּצִחין אֹותֹו  - ַח ִׁשיר ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצ " (תהלים ד, א):אויפן פסוק  (פסחים קיט.):

רֹוֶצה , ִּכי ְּכֶׁשְּמַדֵּבר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ּוְמָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ִּבְטָענֹות ּוַבָּקׁשֹות", ְוָׂשֵמַח 

ַעל ֵּכן ׁשֹוֵלַח לֹו , הְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֵיׁש לֹו ַּתֲענּוג ִמּזֶ , ְלַנֵּצַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ִּכְבָיכֹול
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ִּכי ְּבלא ֶזה ְּבַוַּדאי לא ָהָיה ֶאְפָׁשר , ְּכֵדי ְלַקֵּבל ַהַּתֲענּוג, ִּדּבּוִרים ֶׁשּיּוַכל ְלַנֵּצַח אֹותֹו ִּכְבָיכֹול

ן לֹו ִּדּבּוִרים ַאך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ַעְצמֹו ׁשֹוֵלַח ּוַמְזִמי, ְלָבָׂשר ָוָדם ְלַנֵּצַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא

, דער אייבערשטער האט ליב ווען מען טענה'עט זיך מיט אים, און ּוְטָענֹות ְלַנֵּצַח אֹותֹו

מען איז אים מנצח, און דער אייבערשטער שיקט אריין גוטע ווערטער פארן מענטש 

  וואס ער זאל קענען טענה'ען מיט אים.

איך בעט דיר זיי פרייליך מיט אלע דיינע כוחות, און דאנק דעם אייבערשטן אויף 

(מדרש יעדע פרט וואס ער געבט אונז, מוהרא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג חזר'ן מיט אונז 

אז עשיר איז ר"ת ע'יניים ש'יניים י'דיים ר'גליים; אז מיר זענען  שמואל על מס' אבות ד, ו)

  ליך ווייל מיר האבן הענט, פיס, אויגן און ציינער.רייך און מיר זענען גליק

נאכדעם וואס דער אינגערמאן האט מיר פארציילט אז מען האט זיך דערוואוסט 

אז זיין ווייב האט נעבעך די ביטערע מחלה ה"י, קומט צו צו מיר א צווייטער 

זי ברעכט  אינגערמאן און הייבט אן צו קרעכצן אז זיין ווייב ווארט נאכאמאל וכו', און

וכו'; געב איך אים א זאג, דו ווייסט אז א מינוט צוריק זאגט מיר א אינגערמאן אז זיין 

ווייב האט נעבעך די ביטערע מחלה ל"ע, און דו זוכסט זיך פון אונטער דער ערד זאכן 

  אויף וואס זיך אפצורעדן.

וייב איז בכלל איז נישט דא קיין שום היתר צו מאכן א הפסקה וכו', נאר אז די ו

שוואך און מען פרעגט א רב וכו', אבער עס איז נישט דא קיין שום היתר פאר א 

אינגערמאן צו מאכן א הפסקה וכו' נאר ווייל ער האט נישט קיין כח וכו', אדער ער 

 :(תיקון ג' מהתיקונים האחרונים)וויל זיך אוועק לייגן געלט וכו', און זוהר הקדוש שטייט 

 ", געלט לאכט צום מענטשְּבהֹון ְקִטיַלת ּוְלָבַתר, ַעְלָמא ְּבַהאי עּוְתָראּבְ  ְּבהֹון ֲחֵייִכת"

; וואס בלייבט פונעם עט עס דעם מענטש'רגאין די יונגע יארן און שפעטער ה

", ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז" (איוב יד, א):מענטש? דער מענטש לעבט זיך אפ די פאר יאר 

נאר דאס אז ער לאזט איבער א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך ערליכע אידן, וואס 

דאס בלייבט איבער. אזוי ווי חז"ל זאגן  -וועלן ווייטער דינען דעם אייבערשטן 

אז ווען א מענטש לאזט איבער קינדער וואס דינען דעם  (בראשית רבה, סימן מט)



 טז

 

ש איז נישט געשטארבן, נאר עס איז אזוי ווי אייבערשטן, הייסט עס כאילו דער מענט

  ער לעבט ווייטער.

איך וויל נישט אז דו זאלסט ארויס נעמען פון מיינע ווערטער אז מען קען נישט 

באקומען א היתר אויף דעם וכו', איך רעד יעצט ווען אינגעלייט קומען זיך אפרעדן 

אז זיי קענען נישט שלאפן שבת נאכמיטאג ווייל די קינדער טאנצן וכו', צו זיי רעד 

נישט שלאפן וכו'?" וואס טראכסטו ווי לאנג  איך: "דאס איז א רחמנות אז מען קען

איז מען דא אויף דער וועלט? עס קומט א צייט וואס מען וועט זיך זייער גוט קענען 

אויסרוען; פארקערט, די אלע וואס האבן חתונה, און שטעלן אויף א ערליכע שטוב 

עם מיט קינדער, שפעטער ווען מען ווערט עלטער האט מען נחת, און דאס האלט ד

ממש ווי  –מענטש ביים לעבן. גיי אין שפיטאל קוק ווי אזוי די גוים ליגן דארט 

העפטלינגען, און קיינער קוקט נישט אויף זיי. זאג מיר, ווען האסטו געזען א אלטע 

גוי וואס זיין קינד זאל אים העלפן? וואס בלייבט פונעם מענטש? נאר קינדער און 

  ען און דאווענען.אייניקלעך עובדי השם, וואס לערנ

דערפאר בעט איך דיר, שטארק דיר, און דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט 

חתונה געהאט און דו האסט קינדער, און בעט פאר אידישע קינדער אז זיי זאלן נישט 

וויסן פון קיין צער, און ווען דיינע קינדער וויינען דאנק דעם אייבערשטן אז עס איז 

פיל אידן וויינען טאג און נאכט צו קענען זוכה זיין צו האבן דא קינדער, ווייל ווי

  קינדער וואס וויינען און שפרינגען.

איך וואלט דיר געדארפט נאך אסאך שרייבן אין דעם ענין, נאר איך דארף אריין 

לויפן צו מיינע טייערע בחורים וואס ווארטן אויף מיר; אויף זיי איז א רחמנות, ווייל 

ערליך, זיי ווילן חתונה האבן, און זיי שטייען און ווארטן אויף זייער  זיי ווילן זיין

  גליקליכע טאג.

  א גוטן טאג.

...  
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  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... תחי'לכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו איך האב הנאה צו הערן אז דו שטארקסט זיך מיט אמונה פשוטה, און אז 

פאלגסט דעם הייליגן רבינ'ס עצות; בפרט די עצה וואס דער רבי האט אונז געגעבן 

פון התבודדות, אז א מענטש זאל זיך אויסשמועסן זיין הארץ מיטן אייבערשטן, און 

אים פארציילן אלעס וואס גייט איבער אויף אים. און ווען א מענטש געוואוינט זיך 

ער אן אנדערע לעבן, ווייל ער לעבט מיט אמונה, צו, צו רעדן צום אייבערשטן, האט 

  און ער גלייבט אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן, און אז אלעס איז פאר זיין טובה.

זע ווייטער צו רעדן מיט ..., און דער עיקר זאלסטו רעדן פון אמונה און אמונת 

ן, באקומט מען פאלגט דעם הייליגן רבי' -חכמים; ווייל אז מען האט אמונת חכמים 

מען אמונה אינעם אייבערשטן, און אז מען האט אמונה, איז דער גאנצער לעבן גאר 

אנדערש, מען איז קיינעם נישט מקנא און מען האט פון קיינעם נישט מורא, ווייל מען 

קיינער קען מיר נישט בעסער מאכן אדער  -ווייסט אז קיינער קען מיר גארנישט טון 

  ח"ו שלעכטס טון.

ז זייער נאריש נאכצולויפן א צווייטן; מען זעט אין יעדע סקול אז אין יעדע עס אי

קלאס זענען דא אפאר מיידליך וואס אלע לויפן זיי נאך, מען מאכט א גאנצע געטשקע 

פון זיי. דאס איז זייער א נארישע זאך, ווייל אז מען לויפט נאך א צווייטן, ווייזט עס 

(ירמיה יז, עם אייבערשטן. קוק וואס דער נביא זאגט אז מען האט נישט קיין אמונה אינ

", וואויל איז פאר א מענטש וואס ִמְבַטחֹו 'ְוָהָיה ה ',ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה" ז):

פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, וועט אים דער אייבערשטער העלפן; און אזוי ווי 

  ", א מענטש קען דיר נישט העלפן.ְּתׁשּוַעת ָאָדם ְוָׁשְוא," (תהלים ס, יג):דוד המלך זאגט 

אלע דיינע חבר'טעס אז מען זאל נישט  -דערפאר געב איבער פאר אלע מיידלעך 

מאכן קיין מציאות פון א מיידל, נאר אלע דארפן זיין אייניג; און אויב איינער גרויסט 
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ן דארף וויסן אז אויב זיך אויף א צווייטן, דארף מען אנטלויפן פון אזא מיידל; און מע

  א מיידל טשעפעט א צווייטן, וועט זי באקומען א עונש.

דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז נאך אביסל וועסטו טרעפן א גוטע שידוך, 

און דו וועסט זוכה זיין אויף צו שטעלן א שיינע שטוב, א בית נאמן בישראל; אבער 

  געדענק גוט: "לויף נישט נאך קיינעם".

וה, חז"ל זאגן כיבוד אב ואם איז דער גרעסטער מצו העלפן דיין מאמע, ווייל זע צ

 ָּברּו ַהָקדֹוׁש ְוֵאין, הּוא ָּברּו ַהָקדֹוׁש ֶׁשל ּכּולּו ָהעֹוָלם ָּכל" :כ"ו)סימן  ,תנא דבי אליהו רבה(

", דער אייבערשטער זאגט: די גאנצע וועלט ָוֵאם ָאב ֶׁשְיַכֵּבד ַרק ֵמָהָאָדם ְמַבֵּקׁש הּוא

איך האב עס באשאפן, איך בעט פון ענק נאר איין זאך, אז איר זאלט מכבד  -מיינס איז 

  זיין טאטע מאמע.

דער אייבערשטער וועט דיר העלפן אז דו וועסט טרעפן בקרוב דיין שידוך, און 

  אויפשטעלן א שיינע שטוב.

  א גוט יום טוב.

...  

  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

יעדן איינעם  וואו איז דיין שכל?! צו וויינען; איך זאל לאכן איך ווייס נישט צי

שרייבסט דו ביסטו מחזק חוץ דיינע אייגענע קינדער, איך פארשטיי דיר בכלל נישט. 

וויל איך  ,וכו'דו גייסט הפצה און  ,הנאה צו העלפן אידישע קינדער מיר אז דו האסט

  ?!דיינע קינדער זענען נישט אידישע קינדער: דיר פרעגן
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א טייל האבן  ויסע קריגעריי צווישן די מתפללים;אין אומאן איז געווען א גר

נאכדעם איז  ,נישט מיט קולי קולות -געהאלטן אז מען דארף דאווענען מער געלאסן 

פלעגט שרייען  און ער ,סיון וכו'רע נוואס ער איז אריבער א שווע ' געציגעווען א איד ר

ט און עטשעפאז מען האט אים געאון פארשטייט זיך  ,עןמיט קולי קולות דאס דאווענ

; איינמאל איז ער ארויף אויפן בימה ען וכו''ע טשעפוי ווי עכטע ברסלב, אזט'רודפ'גע

 ,לכף זכותמען דארף יעדן איינעם דן זיין אז דער רבי זאגט " :פןאון ער האט אויסגערו

האבן אלע  "אויסער א ברסלב'ער חסיד?! פארוואס איז מען מיר נישט דן לכף זכות?!

ְוא ְּתֵהא ּכֹוֶהֶנת " :דאס זעלבע פרעג איך דיר .אונזערע לייט זיך פארשעמט

קושסט נעמסטו ארום און דו צו יעדן איינעם " מיט יעדן איינעם שמועסטו,ְּכֻפְנָדִקית?

  מיט אייגענע קינדער?!און וואס איז אים, 

, און א קינד שט מען נישטאז א קינד קועס איז טאקע דא א ווארט פון רבי'ן 

וייטע האלב פון די שיחה און רצח'ע אבער קודם זיי מקיים די צו שלאגט מען נישט;

ָעַלי  !דיינע קינדער דארפן נישט קיין חיזוק?אז  ,וואס טראכסטו - נישט דיינע קינדער

ן אז דו מעגסט ארום נעמעזאג איך דיר אויף מיין אחריות  ,ַא ְׁשַמע ְּבקִֹלי -ִני ִקְלָלְת ּבְ 

  ש.דיינע קינדער און זיי געבן א קו

דיין  , ווייל איך האב באקומען א בריוו פוןזיי נישט ברוגז אז איך שרייב דיר דאס

וי עס טוט אים , ושרייבט מיר אפאר בלעטער ווייטאג פון אלע זיינע יארןוואו ער  ,זון

און  ,און דו מאכסט זיך זייער בא'טעמ'ט ,פסט געסט יעדע שבתוויי צו זען ווי דו רו

דער באקומען נישט קיין גוט ווארט. וויסן זאלסטו אבער אז דו דיינע אייגענע קינ

  .קענסט נאך אלעס פארעכטן

ַרֲחָמנּות ַעל ָּבָניו, ְּבָידּוַע ִמי ֶׁשֵאין לֹו " (ספר המידות, אות בנים, סימן צו):דער רבי זאגט 

ווער עס האט נישט קיין רחמנות אויף זיינע קינדער איז  ",ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ֶּבֵׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה

איז דיין שכל? די אלע יארן  : וואוא סימן אז ער האט נישט קיין שכל. איך פרעג דיר

ווער קוקט היינט אויף  ,ו'יעדן וכ -שים , בחורים און גרומענטשן טוואס דו האלדז

, און דיינע דיר? ווער זארגט פאר דיר? נאר דיין ווייב תחי' וואס זי איז דיר אזוי געטריי
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דערציילט אז דיינע קינדער העלפן דיר  קינדער וואס העלפן דיר; דו האסט מיר אליינס

  וכו'.

געבעטן אבער דו האסט מיר  ,קריכן אין דיינע געשעפטן ך נישט אריין צואיך זו

ר. שרייב איך דיוועגן דעם  ,איך זאל דיר שרייבן וואס דו קענסט זיך פארבעסערן

און מוהרא"ש האט  ,איינעם וכו' מוהרא"ש ז"ל האט אמאל געשמועסט מיט מיר וועגן

"ער  :האט מוהרא"ש מיר געזאגט ,נטיר זיין אז יענער איז נישט געזומיר געוואלט מגד

מוהרא"ש האט אויך  ש פאר זיינע קינדער".ן א קועבהאט נאך קיינמאל נישט געג

אז קינדער איז גוט ווען מען טשעפטשעט זיך נישט  -סט וואס דער רבי זאגט געוואו

  טאר נישט רעדן שיין צו קינדער. זיי, דאס מיינט אבער נאך נישט אז מען מיט

  .יום טוב ןזאלסט האבן א פרייליכ

...  

  סיון, שנת תשע"ז לפ"קיום ב' פרשת נשא, ד'  - בעזהשי"ת

  תחי'... לכבוד מרת 

פערן אייער טעקסט טקודם כל זייט מיר מוחל אז איך בין נישט אנגעקומען צו ענ

 , און אויב איך בין נישט פארנומעןפן ווען איר ווילט; איר קענט מיר רועדזשמעס

  וועל איך אויפהייבן.

איר זאלט אז העלפן דער אייבערשטער זאל אייך  ;תחי' ...מזל טוב פאר אייער 

 ,א לעכטיגע בחור קע"ה - אלע אייערע קינדער. א גריס פון אייער ...האבן נאר נחת ביי 

  ל מיט מידות טובות.ר מענטש, פוווי א דערוואקסענעאויף ער פירט זיך 

שר כח פאר די מתנה וואס איר האט מיר יגרויסער י ויך וויל איך אייך זאגן אאון א

ווייל דורך א מתנה ברענגט דער  ,עס מיינט פאר מיר אסאך ,שמחהגעשיקט פאר מיין 

  ס אז ער האט הכרת הטוב.ש ארויטמענ
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אפילו איך קום נישט אן צוריק צו  ב זייער ליב ווען איר שרייבט מיר,איך הא

זייער ווייל  ,דאס איז ווייל איך קום נישט אן אפילו צו עסן און צו שלאפן ;שרייבן

 ,וכו' ערלקפעבראכנע בחורים און יונגע פארצע -אויף מיין טיר אסאך מענטשן קלאפן 

  ליין איך וכו'. ,אבער יעדע בריוו וואס קומט אן צו מיר

און  געקומען היינט אויף דער נאכט ...,עס איז צו מיר  ,איך האב א בקשה צו אייך

לאזט ן ווייב האט אים איבערגעזייווייל איך זאל אים העלפן ער האט מיר געבעטן אז 

אבער דאס ביסל וואס איך האב מיט  ,דט מיט איםעאיך האב נישט צו לאנג גער ל"ע;

פראבלעם  איך זע זיין מיר ארויס צו זיין א וואוילער אינגערמאן. אים גערעדט זעט ער

אבער דאס דארף נישט שטערן פארן טאג טעגליכן  ,ן וכו'אז ער איז צוריק געצויג

ווייל  ,ןלה ווען איינער איז צוריק געצויגזיין א מע עס קען גאר ,אדרבה ,לעבן וכו'

האט געהאט גוטע טעג ער אז ער זאגט מיר  ,ער נישט אינדרויסן וכו' טאזוי פארברענג

ן געמישט און זיי העצן איר אויף איך מיין אז משפחה האבן זיך דא אריי מיט איר וכו';

  קעגן אים.

בפרט  ,לעבן צו מאכן שלום בית ביי זיימיר גייט אין וויל איך אייך בעטן, דערפאר 

נישט אבער ער זאגט מיר אז זי וויל בשום אין אופן  ,יי האבן שוין א קינד קע"הז זא

וויל איך אייך  ,ווייל זי האט געהערט אסאך לשון הרע אויף מיר וכו' ,הערן פון מיר

ליין אן קיין פארמיטלערס ן מיט איר אאויב איר קענט רעד ,'ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁשבעטן '

איר קענט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס דער שכר  און פרובירן צו מאכן שלום בית;

  שכינה. , ער ווערט צוגעגליכן צו דיאיז פאר א מענטש וואס איז עוסק אין שלום בית

איר מסביר זיין וואס דאס  ;איר מיט חכמה אויב איר וועט רעדן צואיך האלט אז 

אויב מאן און ווייב פארטראגן און אז דער עיקר דארף מען קוקן אויף זיך,  ,לעבן איז

  זיך און מען לעבט בשלום איז מען זוכה צו האבן דורות ערליכע אידן.

און שוואגערס,  סדערקוקט אים אן ווי א גולם קלאץ לגבי אירע ברואיך מיין אז זי 

עבן גייט נישט ווי דער לווייל , דארף מען מיט איר רעדן אז זי זאל נאר קוקן אויף אים

יין טראפ נגעלייט וואס האבן נישט קאזוי מען וויל; איך קען זייער אסאך אי
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און נאר אדאנק זייערע ווייבער וואס האבן נישט ), זיכערקייט-סטזעלב(דענס קאנפי

זיי אויפגעבויעט האבן  ,און וואס דער וועט זאגן ,געקוקט אויף וואס יענער וועט זאגן

  זאמען.יינע שטוב צוא ש

דערפאר מרת ... תחי', אויב איר קענט העלפן אייער ... וועט עס זיין אייער זכות, 

; איך בין אייך גרייט צו העלפן אויב איר ּוִמְּבָׂשְר א ִתְתַעָּלם און איר וועט מקיים זיין

א שטוב  דארפט מיין הילף, און איך וועל טון אלעס אויף דער וועלט צו העלפן אז נאך

זאל זיך בויען. מען קען יעדן איינעם העלפן אויב יענער איז מסכים, אבער אז דער 

משפחה קאכט און מען העצט איינער אויפן צווייטן, וואס קען מען טון? עס איז א 

שאד, ווייל יעצט קאכט מען און מען העצט, אבער אויב ח"ו מען וועט מאכן א גט, 

טיק צייט, ווען יעדער וועט ווערן פארנומען מיט זיך, און עס וועט אריבער גיין א ש

וועט זי בלייבן א גרויסע רחמנות. מען דארף שיין רעדן צו איר, אז דאס לעבן איז 

  נישט ברודערס און שוועסטערס וכו' וכו'.

  איך האף אז איר וועט זיין דער ריכטיגער שליח מן השמים.

נאכאמאל, זייט מיר מוחל אז איך האב נישט געענטפערט וכו', און זייט מיך דן 

  לכף זכות. 

  א גוט יום טוב.

...  

  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו שרייבסט מיר אז ביז לעצטענס ביסטו געווען א פיינער בחור, און אלע האבן 

דיר ארויפגעקוקט וכו', און יעצט האסטו זיך געקויפט א סמארטפאן און דורך דעם 

ביסטו אראפ געפאלן טיף טיף אין שאול תחתית, און דו ביסט נכשל געווארן מיט 
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ז איך זאל דיר העלפן ארויס קריכן הארבע עבירות רחמנא לצלן; דו שרייבסט מיר א

  פון דיין בלאטע.

נישט קיין חילוק ווי ווייט ער  -וויסן זאלסטו אז יעדער מענטש קען תשובה טון 

איז שוין פארקראכן; איך וואלט דיר געזאגט אז דו זאלסט אוועק ווארפן דיין 

ר סמארטפאן, ווייל דו דארפסט עס נישט האבן, און קוק צו וואס עס האט די

צוגעברענגט. ליידער ביסטו נישט דער איינציגסטער בחור וואס שרייבט מיר אזא 

בריוו; איך באקום יעדן טאג בריוו פון צענדליגער בחורים און מיידלעך, וואו זיי 

וויינען צו מיר אז איך זאל זיי העלפן ארויס קריכן פון זייער בלאטע, זיי שרייבן מיר 

סט מיר, אז אינדרויסן מיינען אלע אז מיר זענען גוט דעם זעלבן לשון וואס דו שרייב

וכו', אבער שטילערהייט זענען מיר פארדארבן, אזוי ווייט אז מיר ווילן זיך פשוט 

  נעמען דאס לעבן רחמנא לצלן.

טייערע ברודער: איך בעט דיר זייער, מיין נישט אז דער אייבערשטער איז ברוגז 

יק נעמען; דער אייבערשטער נעמט צוריק יעדן אויף דיר און ער וויל דיר נישט צור

", תשובה ַהָּכבֹוד ִּכֵסא ַעד ֶׁשַּמַּגַעת ְּתׁשּוָבה ְגדֹוָלה" (יומא פו.):איינעם, אזוי ווי חז"ל זאגן 

איז אזוי גרויס, אז ווען א מענטש טוט תשובה, ער איז זיך מתודה פארן אייבערשטן 

 ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּבֲעֵלי ְּבָמקֹום" לד:):(ברכות שטייט ער פארן כסא הכבוד; נאך זאגן חז"ל 

", א בעל תשובה איז מער חשוב ביים ַלֲעמֹוד ְיכֹוִלים ְגמּוִרים ַצִּדיִקים ֵאין םָׁש , עֹוְמִדים

  אייבערשטן ווי גרויסע צדיקים.

 ְמַהְרֶהר ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּכיָון, ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ּכֹוָחּה ָגדֹול" ):פסיקתא דרב כהנא(נאך זאגן חז"ל 

ָרה ַעד א עֹוָלה ִהיא ִמַּיד, הְּתׁשּובָ  ַלֲעשֹֹות ְּבִלּבֹו ִרים ַעד ְוא, ָיִמים ֲעשָֹ , ֵמָאה ַעד ְוא ֶעשְֹ

 ְלָפַני עֹוֶמֶדת ֶׁשִהיא ֶאָּלא, ְוֵׁשִני ִראׁשֹון ָרִקיעַ  ַעד ְוא; ְׁשַנִים ֵמאֹות ֲחֵמׁש ַמֲהלַ  ַעד ֶאָּלא

 -תשובה איז אזוי גרויס, אז ווי נאר א מענטש טראכט נאר פון תשובה  ,"ַהָּכבֹוד ִּכֵסא

  ער וויל זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, קומט ער גלייך אן צום כסא הכבוד.

דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט 'התבודדות'; אז א 

מענטש זאל גיין אין א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, און זיך אויסרעדן זיין הארץ 
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 (שיחות הר"ן, סימן ע)צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, דער רבי האט געזאגט 

זיין הארץ צום אייבערשטן, קומט דער אייבערשטער  אז ווען א מענטש רעדט זיך אויס

כביכול און שטייט קעגן דעם מענטש, און הערט אויס וואס ער רעדט. און ווען א 

מענטש פארציילט אלעס פארן אייבערשטן, און איז זיך מתוודה פאר אים, דעמאלט 

  נעמט אים דער אייבערשטער צוריק אן.

 ְלִהְתַוּדֹות ַהַּמְרֶּבה ְוָכל" :הלכה א') ,שובה(פרק א' מהלכות תדער רמב"ם שרייבט 

און ער פארמערט זיך  ,ווער עס איז זיך מתוודה ,"ְמֻׁשָּבח ֶזה ֲהֵרי ֶזה ְּבִעְנָין ּוַמֲאִרי

   געלויבט.אויסצורעדן זיין הארץ פארן אייבערשטן, דער מענטש איז 

מאך זיך א שיעור אין משניות; יעדן טאג זאלסטו זאגן פרקים משניות, אפילו דו 

פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט, דאך זאלסטו זאגן פרקים משניות יעדן טאג, און 

סימן  ,(שיחות הר"ןדאס וועט דיר ארויס נעמען פון דיין בלאטע, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ַעד  ,ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה ,דַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹ  ָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמןֶׁשֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲא " :יט)

א מענטש וואס איז זייער ווייט פון  לואפי, "ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום

 ת,שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתי און ער איז ,ער טוט עבירות רח"ל -קדושה 

ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות  ,ַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכַהּכֹ ,ף ַעל ִּפי ֵכןַא "

ד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹ ;ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום

ֶׁשִּיְהיֶ  ,ְוָכ ַח ַהּתֹוָרה ִּכי ּכֹ ,ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ;הִיְהֶיה ֵאי

ויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך וכך", וועט א ",דָּגדֹול ְמאֹ

ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי גרויס, אז 

  עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס. 

ען ווען דער רבי האט דאס געזאגט, האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן: "צי תורה ק

אויך העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם 

הוצאת זרע לבטלה רח"ל", האט דער רבי געשריגען אויף אים, און געזאגט:  -הברית 

"דו ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז?! תורה איז העכער פון אלעס! און אפילו 

הוצאת זרע  -די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית א מענטש וואס ווייקט זיך אין 
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לבטלה רח"ל, אויב וועט ער לערנען יעדן טאג 'כך וכך', וועט ער ווערן אן ערליכער 

  איד.

איך מיין אז איינמאל מען הערט אזא שיחה פון רבי'ן, איז שוין ביטול הבחירה; 

ל נאר איבער גיין אויף ווייל וואו דער ס"מ זאל דיך נאר אריין ווארפן, און וואס עס זא

  דיר, האסטו שוין א וועג פון רבי'ן ווי אזוי מען קען ארויס גיין פון דארט.

מדרש ויקרא רבה (חז"ל זאגן זע צו גיין אין שול דריי מאל א טאג, און טו אן תפילין; 

יג זיך מיטן קר -ֲעֵׂשה ִמְלָחָמה"  "ּוְבַתְחֻּבלֹות (משלי כד, ו):אויפן פסוק  ):פרשה כ"א, סימן ה'

יצר הרע מיט חכמה, רבי נתן ורבי אחא בשם רבי סימון: "אם עשית חבילות חבילות 

של עבירות, עשה כנגדן חבילות חבילות של מצות, אויב האסטו געטון אסאך עבירות 

רח"ל, טו אסאך מצות קעגן דעם, למשל: 'עינים רמות', האסט נישט געהיטן די אויגן? 

ך', לייג תפילין העכער די אויגן; 'לשון שקר', האסט גערעדט 'והיו לטוטפות בין עיני

אסאך ליגנט? 'ולמדתם אותם את בניכם', לערן די הייליגע תורה; 'ידיים שופכות דם 

נקי', האסט געטון עבירות מיט די הענט? 'וקשרתם לאות על ידך', טוה אן תפילין 

ציגע געדאנקען? 'אשר אויף די הענט; 'לב חורש מחשבות און', האסט געטראכט שמו

'הוי רץ אחר מילה שנתנה  –אנכי מצוך היום על לבבך'; 'ורגלים ממהרות לרוץ לרעה?' 

בין ברכים'"; זעט מען אז אפילו א מענטש טוט נעבעך עבירות, דאך איז דא אן עצה 

  אלעס צו פארעכטן.

ֶׁשְּיכֹוִלין  ַמֲאִמין ִאם ַאָּתה" (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיב):דער הייליגער רבי זאגט 

גלייב  גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס, ", אויב דוְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן

אז דו קענסט פארעכטען; איך בעט דיר טייערע ברודער, פארליר זיך נישט, און זאלסט 

  וויסן אז דו קענסט נאך האבן א שיינע זיסע לעבן, אזוי ווי אמאל.

רבי אז עס איז געווען א מענטש וואס האט געהייסן  (עבודה זרה יז.)חז"ל פארציילן 

; ער האט געטון זייער אסאך עבירות, עד כדי כך אז חז"ל זאגן אויף אלעזר בן דורדיא

אים אז ער האט נישט איבערגעלאזט קיין איין עבירה וואס ער זאל נישט טון רחמנא 

אט און ער האט געוואלט תשובה טון, ער איז ארום לצלן. איינמאל האט ער חרטה געה
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געלאפן צו יעדן איינעם און געבעטן מען זאל אים העלפן, אבער יעדער האט אים 

  אוועק געשטופט און קיינער האט אים נישט געוואלט העלפן.

ווען ער האט געזען אז קיינער קען נישט און וויל אים נישט העלפן, איז ער 

ט זיך אוועק געזעצט און איינגעבויגן זיין קאפ צווישן זיינע פיס, געגאנגען און ער הא

און ער האט אנגעפאנגען זייער שטארק צו וויינען; אזוי איז ער געזיצן מיט אן 

איינגעבויגענעם קאפ פאר א לאנגע צייט און געוויינט, און געבעטן דעם אייבערשטן 

 ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶרִּביארויס א בת קול: "אז ער וויל תשובה טון, ביז ער איז געשטארבן, איז 

", דאס הייסט, אז מען האט אן גענומען זיין תשובה. ַהָּבא ָהעֹוָלם ְלַחֵיי ְמזּוָמן דּוְרַדָיא

 קֹוֶנה ֵיׁש", רבינו הקדוש האט געוויינט און געזאגט: "ְוָאַמר ֶרִּבי ָּבָכהזאגט די גמרא "

אז ער טוט  -", קוק צו וואס א מענטש קען זוכה זיין אין איין מינוט ַאַחת ְּבָׁשָעה עֹוָלמֹו

תשובה; זעט מען פון דעם צו וואס א מענטש קען זוכה זיין ווען ער וויינט זיך אויס 

איך האב  ;איך וויל תשובה טון ,"רבונו של עולםצום אייבערשטן, און ער זאגט: 

 אבער ,ך בין זייער ווייט פארקראכןאון אי ,ישקייטן אין מיין לעבןגעטון אסאך נאר

איך וויל זיך צוריק קערן צו דיר. רבונו של עולם, איך מאך אפ יעדן טאג ביי מיר אז 

איך גיי שוין מער נישט צוריק גיין צו מיינע נארישע מעשים, און יעדעס מאל פאל 

אזוי זאלסטו יעדן טאג זאגן פארן אייבערשטן, איך נאכאמאל אראפ, העלף מיר!" 

און לייג צו דיינע אייגענע תפילות, וועט דיר דער אייבערשטער צוריק נעמען, און דו 

  וועסט אויסמעקן דיינע זינד.

 :עג)חלק ב' סימן  ,(ליקוטי מוהר"ןזע צו זאגן אביסל תהילים יעדן טאג; דער רבי זאגט 

 ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל יםִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהּלִ "

זאל זאגן תהילים. אויך זע עוסק צו זיין אביסל  ן", ווער עס וויל תשובה טוִלְתׁשּוָבה

אין הפצה; רעד צו נאך א בחור פונעם הייליגן רבי'ן, ווייז פאר נאך א בחור א שיעור 

  וואס מען הערט דארט חיזוק וכו' וכו'.

 ֶׁשל ִרּבֹונֹו" :יהושע ב, טו)רש"י, ( געבעטן דעם אייבערשטעררחב האט מען זעט אז 

זי האט ארויף געשלעפט די מרגלים וואס  ;"ִלי ִּתְמחֹול ְּבֵאּלּו, ָחָטאִתי ְּבֵאּלּו עֹוָלם
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יהושע בן נון האט געשיקט קיין ארץ ישראל מיט די זעלבע שטריק וואס זי פלעגט 

עבירות, און ווען זי האט  ארויף שלעפן מענטשן צו זיך אין שטוב צו טון מיט זיי

זעלבן מיט דעם  ,רבונו של עולם": תשובה געטון האט זי געזאגט פארן אייבערשטן

דאס  ";טו איך תשובה זעלבן שטריקמיט דעם  ,געזינדיגטאיך האב וואס  שטריק

זעלבע זאלסטו טון, אז דו פלעגסט ווייזן פאר דיינע חברים שמוציגע מאוויס וכו', 

זן ערליכע דיבורים וואס ברענגען צוריק צום אייבערשטן; דאס איז זאלסטו זיי וויי

 ִּתיקּון" :מא)סימן  ,ניאוףאות  ,ספר המידות(דער גרעסטער תשובה, אזוי ווי דער רבי זאגט 

", עס איז א תיקון פאר פגם ִּבְתׁשּוָבה ָאָדם ְּבֵני ְלַהְחִזיר ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַבָטָלה ֶזַרע ְלהֹוָצַאת

  צוריק ברענגען מענטשן צום אייבערשטער.הברית אז מען זאל 

עס איז נישט דא קיין גרעסערע זאך פון דעם, ווי צוריקברענגען מענטשן צום 

אז א מענטש  קכ"ח)דף תרומה פרשת (אייבערשטן, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש 

וואס ברענגט צוריק מענטשן צום אייבערשטן, דער מענטש איז זוכה ארויף צו גיין 

ואו קיין שום מענטש איז נישט זוכה אנצוקומען. דער מענטש נעמט אוועק טומאה ו

פון דער וועלט, און ער מאכט אז דעם אייבערשטנס נאמען ווערט געהייליגט אויף 

דער וועלט. דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין זכות, און ער איז 

ון ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף דער א זוכה צו זען קינדער און אייניקליך;

נישט אויף דער  -קיינער קען אים נישט שלעכטס טון  וועלט און אויף יענער וועלט.

ער גייט ארויף אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים  וועלט און נישט אויף יענער וועלט,

  און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן.

העלפן אז דו זאלסט טרעפן דיין שידוך בקרוב, און דער אייבערשטער זאל דיר 

  אויפשטעלן א ערליכע שטוב, א בית נאמן בישראל; אמן.

...  

  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

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

מאל אין דיין איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו האסט מסיים געווען דאס ערשטע 

 ֶּבן ָאֵׁשרלעבן 'ששה סדרי משנה'; דער חיד"א ז"ל ברענגט בשם מדרש תלפיות: "

 ",םָׁש  ְלִהָּכֵנס ֵמִּניחֹו ֵאינֹו ִמְׁשַניֹות ִלְלמֹוד ֶׁשִהְרָּבה ּוִמי, ֵגיִהנֹום ֶׁשל ִּפְתחֹו ַעל יֹוֵׁשב ַיֲעֹקב

אז ווען א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל, קומען די מלאכי חבלה און ווילן אים 

אריין שלעפן אין גיהנום, הייבט דער מענטש אן צו שרייען צו אלע צדיקים, ער 

שרייט: "אברהם אבינו ראטעווע מיר, יצחק אבינו ראטעווע מיר, יעקב אבינו 

ישט; נאכדעם שרייט ער: "ראובן, ראטעוווע מיר", אבער קיינער ענטפערט אים נ

שמעון, לוי", ביז ער קומט אן צו אשר בן יעקב. אשר פרעגט דעם מענטש צי ער האט 

געלערנט משניות, אויב ענטפערט ער 'יא', נעמט ער אים אריין אין גן עדן; דער חיד"א 

' איז די ָנהְׁשֵמ ", 'ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו" ):מט, כ (בראשיתטייטש מיט דעם דער פסוק 

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

  דאס גרויסקייט פון משניות.

", ִמְׁשַניֹות ִּבְזכּות ֶאָלא ,ִמְתַּכְנסֹות ַהָּללּו ַהָּגֻלּיֹות ָּכל ֵאין" ):ז, ג (ויקרא רבהחז"ל זאגן 

 ):מב. (סנהדריןמשיח וועט קומען נאר בזכות וואס מען לערנט משניות; נאך זאגן חז"ל 

", מען קען הִמְׁשנָ  ֶׁשל ֲחִבילֹות ְּבָידֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבִמי? ּתֹוָרה ֶׁשל ִמְלַחְמָּתּה מֹוָצא ַאָּתה ְּבִמי"

  זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע כח משניות האט, און וואס עס טוט פארן מענטש.

", וואס ְפִׁשי'אֹול נַ 'ן ְׁש 'ֱעִליָת ִמ 'ֶה " (תהלים ל, ד):מיר זאגן יעדן טאג ביים דאווענען 

דאס איז ר"ת 'משנה', ווייל אז א מענשט זאגט משניות נעמט עס ארויס דעם מענטש 

  פון שואל תחתיות.

(סעיף דער באר היטב, אינעם ערשטן סימן אין שולחן ערוך, הלכות השקמת הבוקר 

 ְוִׁשיעּור: ל"זַ  י"ָהֲאִר  ְוָּכַתבברענגט אראפ פונעם אר"י הקדוש, וזה לשונו:  ,קטן ו)

, גלייך "ְנָׁשָמה" אֹוִתיֹות" ִמְׁשֶנה" ִּכי, ִלְנָׁשָמה זֹוֶכה ֶזה ידיְ  ְוַעל ,ָּדָבר ְלָכל קֹוֶדם ִמְׁשַניֹות

ווען מען שטייט אויף אינדערפרי, זאל מען לערנען דער ערשטער שיעור אין משניות, 

  דורך משניות איז מען זוכה צו א ריינע נשמה.ווייל 



 כט

 

דו האסט מיר געבעטן אז איך זאל דיר שרייבן אפאר וועטער לכבוד דיין ערשטער 

סיום; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט שטענדיג זיין צוגעבינדן צו די 

  הייליגע תורה, און זיין אייביג פרייליך.

יב מען האט פארגעסן איין טאג צו ציילן ספירת בנוגע וואס דו פרעגסט מיר, או

העומר, צי מען קען ווייטער ממשיך זיין ציילן מיט א ברכה; דער הייליגער 

קאמארננער זי"ע ברענגט אז מען קען ווייטער ציילן מיט א ברכה; ער פסק'נט אז יעדן 

  טאג איז א באזונדערע מצוה.

  זיין צו קבלת התורה מיט שמחה.דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן זוכה 

  א פרייליכן יום טוב.

...  

  יום ב' פרשת נשא, ד' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ני"ו ...לכבוד 

  ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

דו שרייבסט מיר אז דו לערנסט  אוה געהאט צו ליינען דיין בריוו וואיך האב הנא

א מוהרא"ש ז"ל זאגט אז  ;א דף ירושלמי און א פרק תוספתא ,בבלי ףיעדן טאג א ד

 :ראשי תיבות ת איז"בי ,זיך א 'בית נצחי' לערנט די דריי לימודים בויעטמענטש וואס 

יעדער איינער וויל  ,סאנטע זאךעמען זעט אן אינטער ".ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא"

מען נעמט און מען לייגט אוועק געלט,  ,ען זיךטשומענטשן מ ;האבן א אייגענע הויז

 וועלןאייגענע הויז, פארוואס זאל א מענטש נישט  אבי צו האבן א -ארויס הלוואות 

ווען  !אן אייביג הויז וואס וועט אים בלייבן אויף יענע וועלט? -האבן א 'בית נצחי' 

דאס  נאר ,נעם מענטשוער וועלט בלייבט גארנישט איבער פמען גייט אוועק פון ד

אזוי ווי  ,ביסל תורה ותפילה וואס דער מענטש האט אריין געכאפט אויף דער וועלט
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א ֶכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ֲאָבִנים טֹובֹות  ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם" (אבות ו, ט):חז"ל זאגן 

  ".ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד

נסט יעדן טאג דיינע ה אז דו שטארקסט זיך און דו לעראדערפאר האב איך הנ

; בפרט א אינגערמאן וואס איז ארויס פון ישיבה, און שיעורים אויפן סדר דרך הלימוד

ארבעט ביטער שווער צו ברענגען פרנסה, מיט דעם אלעם כאפט ער אריין אביסל 

  דאס איז מורא'דיגע חשוב ביים אייבערשטן. -תורה 

ארליר זיך נישט, דער אייבערשטער וועט דיר העלפן; דער שטארק דיך און פ

אייבערשטער ברענגט א צרה אויפן מענטש נאר צו זען צו וועמען דער מענטש וועט 

  זיך ווענדן, און צו דער מענטש וועט זיך פארלירן.

שטארק דיך און ווער נישט צעפאלן, דער אייבערשטער איז א כל יכול און ער 

שלימה פאר דיין ... תחי'. איך בעט דיר פארליר זיך נישט, און וועט שיקן א רפואה 

  זיי איר מחזק.

איך האב שוין געהייסן דרוקן צוויי בענדער 'אשר בנחל' פאר איר זכות; און עס 

איז כדאי אז דו זאלסט זיך מזכיר זיין ביי די מפיצים, ווייל זיי זענען די צדיקי הדור. 

א צדיק? איינער וואס עס גייט אים אין לעבן אז נאך ווער איז א צדיק? און וואס איז 

  א איד זאל זיין דבוק צום אייבערשטן, און ער קוקט גארנישט אויף זיינעט וועגן.

מוהרא"ש ז"ל האט מיר כמה פעמים געזאגט: "אויב איז דא א צדיק אין אונזער 

גערמאן וואס איז דור איז עס ר' נתן ני"ו"; און דאס גייט ארויף אויף יעדן מפיץ, א אינ

זיך מבזה פאר כבוד שמים, ער קוקט נישט אויף זיין כבוד, און ער גייט ארום אין די 

אין הייזער און אין שטובער טיילן ספרים און קונטרסים, פון אים דארף מען  -גאסן 

נעמען א ברכה. אז דו ווילסט וועל איך דיר געבן זיין טעלעפאן נומער, רוף אים אן 

  מזכיר ביי אים, וועסטו זען ניסים ונפלאות. און זיי זיך

ברודער, איך האב א גאנצע נאכט געוויינט צום אייבערשטן פאר דיר; זארג נישט, 

דער אייבערשטער וועט דיר העלפן. דער עיקר זאג פארן אייבערשטן: "איך האב נישט 
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יר אז קיין קשיות אויף דיר, איך האב דיר ליב אייבערשטער, איך בעט דיר, העלף מ

  מיין ... זאל האבן א רפואה שלימה".

  איך ווארט אז דו זאלסט מיר מבשר זיין גוטע בשורות.

...  

  

  ערב חג השבועות, ה' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  ... ני"ולכבוד 

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר גייען שוין מקבל זיין די הייליגע תורה; וויסן 

איז זייער א גרויסער נאכט, דערפאר זאלסטו זען צו בלייבן זאלסטו אז היינט נאכט 

  אויף.

אז רבי שמעון בר יוחאי איז אויפגעווען  ).הקדמה ח(עס שטייט אין זוהר הקדוש 

שבועות א גאנצע נאכט מיט זיינע תלמידים, און מען האט געלערנט תורה נביאים 

פסוק, און אזוי אויך  פון יעדע פרשה דער ערשטער פסוק און דעם לעצטן -וכתובים 

וכתובים דער ערשטער פסוק און דעם לעצטן פסוק, און  םביי יעדע ספר פון נביאי

אזוי אויך האט ער זיי מעורר געווען אז זיי זאלן לערנען די תרי"ג מצוות, און רבי 

שמעון בר יוחאי איז געווען זייער פרייליך, און ער האט זיי געבענטשט אז זיי זאלן 

  זוכה זיין צו קבלת התורה.

לייבן שבועות ביינאכט, און זאגן דעם תיקון ליל דערפאר דארפן מיר אויך אויף ב

שבועות, און עס נעמט נישט לאנג; מיר האבן געדרוקט דעם תיקון ליל שבועות אזוי 

ווי מוהרא"ש ז"ל האט אונז געהייסן. נאר דעם ערשטן פסוק און דעם לעצטן פסוק 

ות. און אז פון יעדע סדרה און פון יעדע ספר, און נאכדעם לערנט מען די תרי"ג מצו

עס בלייבט איבער צייט, איז מען זיך מתבודד; מען בעט דעם אייבערשטן אז מען זאל 

  זוכה זיין צו לערנען א גאנץ יאר שיעורים אין כל התורה כולה, און זיין דבוק צו אים.
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סימן  ,חלק א' ,ליקוטי מוהר"ן(פארן עלות השחר זאלסטו גיין אין מקוה; דער רבי זאגט 

ֶׁשהּוא ַׁשַער ָהֶעְליֹון ֵמֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי נ', ִהיא ִמְקֶוה ֶׁשל ַׁשַער  ְקֶוה ֶׁשל ָׁשבּועֹותַהִּמ " ):נו

", ווען מען טובל'ט זיך אין ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ְּגדֹוִלים, ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ְוַדַעת ֶעְליֹון, ִּביָנה

יך צו זיין גרויסע מקוה יום טוב שבועות פארן עלות השחר, איז מען זוכה ממש

  ישועות; מען באקומט שכל, און מען איז זוכה צו גאר גרויסע זאכן.

דערפאר, נאכן ענדיגן דעם 'תיקון ליל שבועות' זאלסטו לויפן אין מקוה זיך 

טובל'ן בתמימות ובפשיטות; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס עס מיינט שער 

דער תיקון געשעהט פון זיך אליין, צו  החמישים און דו ווייסט גארנישט וכו'. ווייל

מען פארשטייט יא, צו מען פארשטייט נישט, דו גיי אין מקוה 'על דעת כל הצדיקים, 

  ועל דעת רבינו נחמן מברסלב, ותלמידיו הקדושים'.

שבועות ביינאכט איז זייער א גרויסער נאכט, און מען דארף זייער אכטונג געבן 

יל עס איז זייער א גרויסע נאכט, און מען קען פועל'ן נישט צו שמועסן ביינאכט, ווי

אסאך ישועות; איך זאג פאר די בחורים אז אויב זיי בלייבן אויף סתם צו רייכערן און 

שמועסן איז א גרעסערע תיקון אז זיי זאלן גיין שלאפן, ווייל דער ערגסטער עבירה 

הבטלה מביאה לידי זימה ולידי " (כתובות נט:):איז צו בטל'ן צייט, אזוי ווי חז"ל זאגן 

שעמום", אז מען בטל'ט צייט קומט מען נאכדעם צו, צו טון עבירות און צו ווערן 

  דיפרעסט.

נאכדעם זאלסטו גיין דאווענען שחרית ותיקין, אדער גיין שלאפן און דאווענען 

שפעטער; איך וועלן די יאר נישט דאווענען ותיקין ווייל מיין ווייב תחי' איז א 

ימפעטארן און זי דארף מיין הילף; מוהרא"ש ז"ל האט מיר אויסגעלערנט אז דער ק

אייבערשטער איז אויך אין שטוב, אבער דו זאלסט ווייטער דאווענען ותיקין און זיין 

פרייליך אז דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז מיר ווייסן פונעם הייליגן רבי'ן, 

  אז מיר לערנען תורה א גאנץ יאר. און מיר פאלגן זיינע עצות, בפרט

ך צו ימצוה פרייל אעס איז פארגעס נישט אז  ;און שטארק דיין ווייב רשטארק די

דער יצר און , בעלה משמחה" -"אשה (קידושין לד:): די ווייב, אזוי ווי חז"ל זאגן  מאכן
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 רבעט דיאיך אבער  ;צווישן מאן און ווייב דוריפהרע פארלייגט זיך זייער צו מאכן א 

ר צו און זיך איינהאלטן מיט אלע דיינע כוחות אי ,ן סבלנותזייער אז דו זאלסט האב

 ן.און איר צו העלפ ,מחזק זיין

קען און זיי מיינען אז מען  ,ן נישט קיין שכלנגעלייט וואס האבאידא  זענעןעס 

שטוב  אבער אין, וכו' זיי זענען פארנומען צו טון חסד מיט חברים ;ן א ווייבטשעפע

ון חסד מיט אנדערע אודאי דארף מען טלייגט ער נישט צו די הענט אין קאלט וואסער. 

נאר חסד הייבט זיך אן אין אבער דאס טאר נישט זיין אויפן ווייב'ס חשבון,  ,מענטשן

  שטוב.

זאלסט גוט געדענקען וואס מוהרא"ש ז"ל פלעגט שטענדיג זאגן: "א מענטש 

אלע חברים זענען יא איז דער ווייב דער ערשטער"; ווייל האט נישט קיין חברים, אויב 

 ן א טובת הנאה פון דיר, אבער ווען דו וועסט זייןאר חברים ווי לאנג זיי קענען האבנ

  .ן א צרה וועט קיינער נישט קוקן אויף דיריא

פרובירט אויף אלע הרע  רדער יצ" (שיחות הר"ן, סימן רסג):דער הייליגער רבי זאגט 

אן א ווייב האט מען נישט קיין שמירה; דער ווייל צעטיילן, זאל זיך אז א קאפל  וועגן

ער זיי אריין  אזוי כאפטאון  ,טיילןער זיי צו צעלקיצר הרע לאקערט אויף יונגע פארפע

אין שמוציגע עבירות"; איך בעט דיר זייער שטארק אז זאלסט נישט אריין ברענגען 

, אדער אייפאד; אייפעד; סמארט פאון; ווייל דאס ביי דיר אין שטוב קיין קאמפיוטער

מאכט חרוב אידישע שטובער, און צענדליגער טויזענטער שטובער זענען שוין חרוב 

געווארן פון אינגעלייט אויבער חכמים וואס זיי האלטן אז זיי פארשטייען בעסער ווי 

בליבן בערום אלע ערליכע אידן, און אלע גרויסע רבנים; און נאכדעם זענען זיי גע

  ובחוסר כל.

דער רבי האט אמאל געזאגט פאר ר' נתן: "ס'איז דא מענטשן וואס ווען זיי זעען 

נאר א פרויען טיכל, באקומען זיי שוין שלעכטע מחשבות"; זעט מען ווי שטארק דער 

  רבי האט מקפיד געווען אז מען זאל האבן ריינע מחשבות.
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מען דארף זיך זייער היטן פון א  דער רבי האט געזאגט: "ס'האט א פנים אז

הרהור"; שטעל דיך פאר ווען דער רבי לעבט היינט, וואס וואלט דער רבי געזאגט 

וועגן א סמארטפאן; אויב א פרויען טיכל האט דער רבי נישט געוואלט מען זאל לייגן 

אויפן וואנט וכו', ווייל מענטשן קענען נכשל ווערן און האבן שלעכטע מחשבות, 

  וואלט דער רבי געזאגט וועגן א סמארטפאן?!וואס 

יעצט שבועות מאך דיר א חשבון צי עס ברענגט דיר יראת שמים; מאך דיר א 

חשבון צי עס מאכט דיך מער געטריי צו דיינע קינדער; צי עס מאכט דיר מער 

אינטערעסירט אין דיין ווייב; שמועס עס אויס מיטן אייבערשטן. פרעג דיך אליין 

דו מאכסט התבודדות צי עס העלפט דיר פאר דיין לעבן, אדער עס שניידט  בשעת ווען

  שטיקער פון דיין ערליכקייט.

היות אז מיר האבן מקבל געווען בשעת קבלת התורה ערבות פאר א צווייטן איד 

כל ישראל ערבים זה לזה, זאלסטו זיך פארנעמען עוסק צו זיין אין הפצה, און  -

רבינ'ס ספרים און די קונטרסים וואס מוהרא"ש ז"ל האט פארשפרייטן דעם הייליגן 

געשריבן, וואס דאס איז ארויס גענומען פון רבינ'ס ספרים אויף א גרינגערע שפראך, 

אז מיר פשוט'ע מענטשן זאלן דאס פארשטיין, און מיר זאלן אויך זוכה זיין צו קענען 

  צו קומען צו אלע מדריגות.

  א גוט יום טוב.

...  

  ערב חג השבועות, ה' סיון, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  לכבוד מרת ... תחי'

מיר שטייען יעצט ערב יום טוב שבועות, דארפסטו זיין זייער פרייליך ווייל אויך 

די פרויען זענען געשטאנען ביים בארג סיני און מקבל געווען די תורה; מען זעט ביי 

מתן תורה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו אז ער זאל קודם גיין צו 

ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית " (שמות יט, ג):אזוי ווי עס שטייט  די פרויען און נאכדעם צו די מענער,
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ְוַתֵּגיד ִלְבֵני , "ַהָּנִׁשים ֵאלּו - "ֵבית ַיֲעקֹב"לְ ; זאגט רש"י, ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ַיֲעֹקב

; פארוואס האט דער ְּכִגיִדין ֲהָקִׁשין ְדָבִרים ִלְזָכִרים ָּפֵרׁש, ְוִדְקדּוִקין עֹוְנִׁשים -ִיְׂשָרֵאל" 

ייבערשטער געהייסן זאגן קודם פאר די פרויען און נאכדעם פאר די מענער? ווייל א

אז  די פרוי איז גוט צו איר מאן דעמאלט קען מען רעדן צום מאן, אזוי ווי דער רבי 

  האט געזאגט: "מיט איין זאך איז מיר געראטן, אז מיין ווייב איז געווען מיט מיר".

אין דעם טאג פון זיין בר מצוה,  -אט חתונה געהאט ווייל ווען דער הייליגער רבי ה

האט ער געבעטן זיין ווייב אז זי זאל אים צו זאגן אז זי וועט זיין מיט אים, און אים 

העלפן צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, און זי איז א גאנץ לעבן געווען מיטן רבי'ן, 

דאס גרויסקייט פון זיווג  עד כדי כך, אז דער רבי האט געזאגט: ווען איך זאל וויסן

ראשון וואלט איך געטון אלעס אין דער וועלט אז זי זאל לעבן, איך וואלט געזאגט 

  "זאלסטו קרענקן, און לעבן זאלסטו", ווייל זי איז געווען זייער קראנק א לאנגע צייט.

ווען איך וואלט ווען געהאט מיין ערשטע ווייב,  :געזאגט דער בעל שם טוב האט

איז  אזוי ווי אליהו הנביאאין הימל אינמיטן טאג,  דיגערהייטעלעבאיך ארויף וואלט 

ארויף לעבעדיגערהייט אין הימל; און איך וואלט ארויף אין הימל אינמיטן די גאס 

אין מעזשיבוזש, נישט אזוי ווי אליהו הנביא וואס איז ארויף אין הימל 

וכה און זיין ווייב העלפט אים צו לעבעדיגערהייט אין מדבר. ווייל אז א מענטש איז ז

  דינען דעם אייבערשטן, קען ער זוכה זיין צו זייער גרויסע זאכן.

דערפאר זאלסטו זען זיך איבערצובעטן מיט דיין מאן; מאך דיר א חשבון, אז דער 

אייבערשטער האט דיר געגעבן א געטרייע מאן, און דו האסט שוין קינדער מיט אים, 

ן דער ס"מ זאל מאכן מחלוקת צווישן דיר און אים; דער רבי פארוואס זאלסטו לאז

ָטן םָׁש  ְמִריָבה ְּבָמקֹום" (ספר המדות, אות מריבה, סימן סו):זאגט  ", דארט וואו מען קריגט ַהשָֹ

זיך דארט איז דער שטן. פארוואס זאלסטו טראכטן 'א שאד איך האב באקומען דעם 

האט'; טראכט נישט קיין איין מינוט אז מאן', 'א שאד אז איך האב מיט אים חתונה גע

א צווייטער מאן וואלט געווען בעסער פאר דיר, ווייל דער אייבערשטער פירט דער 

  וועלט, און אז ער האט דיר געגעבן דעם מאן איז ער דאס בעסטע פאר דיר.
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אנשטאט זיך אויפצועסן לעבעדיגערהייט, נעם א תהילים און וויין דיך אויס צום 

, בפרט יעצט ווען מיר שטייען פאר אזא הייליגע יו"ט; יום טוב שבועות אייבערשטן

איז דער יארצייט פון דוד המלך, יעצט איז א צייט וואס דו זאלסט זיך פארנעמען צו 

זאגן יעדן טאג דעם יום תהילים, און זיך אויסגיסן דאס הארץ פארן אייבערשטן. ווען 

סיי פאר דיר אליין, סיי פאר דיין  -ישועות מען זאגט תהילים קען מען פועל'ן גרויסע 

מאן און פאר דיינע קינדער, און פאר אלע אידן. דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס 

איך הער אלץ צוזאם אין איין טאג; א אינגערמאן קומט צו מיר וויינען אז מען האט 

ן קומט צו אנדעקט ביי זיין ווייב תחי' די ביטערע מחלה רחמנא לצלן; א אינגערמא

מיר וויינען אז זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט, א טייערע אינגערמאן וואס עס 

  פעלט אים גארנישט, נאר מען האט אויפגעהעצט זיין ווייב קעגן אים.

אנשטאט זיין ווייב זאל האבן שכל, און טראכטן אז די אלע פרענדס וואס העצן 

איך וועל בלייבן אליין מיט מיינע קינדער, וכו', זיי וועלן נישט קוקן אויף מיר ווען 

  נאר יעדער וועט אהיים גיין צו זייער שטוב, און איך וועל בלייבן אליין.

א צווייטער אינגערמאן וויינט צו מיר אז זיין ווייב וויל נישט האבן קיין שום 

 שייכות וכו', ווייל מען האט איר געטשעפעט ווען זי איז געווען א מיידל, און דאס

האט איבערגעלאזט אויף איר א שרעקליכע ברי, אז זי קען נישט נעמען דאס גאנצע 

  אזאנס און נאך דארף איך הערן יעדן טאג. -ענין פון בינה לבינו 

דערפאר בעט איך דיר, אנשטאט זיך אויפצועסן, זיך באשולדיגן און זיך אראפ 

יבערשטן; און אויב דו קלאפן, הייב דיך אויף און גיס דיר אויס דיין הארץ צום אי

קומסט נישט אן צו זאגן יעדן טאג תהילים ווייל דו ביסט פארנומען מיט די שטוב 

זאלסטו רעדן צום אייבערשטן, ווייל רעדן צום אייבערשטן איז אזוי ווי  -ווירטשאפט 

מען זאגט תהילים. אבער אז מען וויל איז דא צייט, מען דארף נישט זאגן דעם 'יום 

שימה אחת, נאר מען קען עס צוטיילן, און אויב דארף מען אויסרעדן תהילים' בנ

  אינמיטן צו די קינדער מעג מען אויסרעדן.
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איך האף אז דו וועסט אריין נעמען מיינע ווערטער וואס איך שרייב דיר; איך וויל 

נאר אז דו זאלסט האבן א גוט לעבן. גלייב מיר, עס איז נישט דא וועם צו מקנא צו 

יעדער איינער האט זיך זיין פעקל צרות, אפילו מען זעט עס נישט פון אינדרויסן. זיין, 

א נאר קוקט אויף א צווייטן, און א טיפש מיינט אלעמאל אז יענער וועט אים עפעס 

אוועק נעמען. א קליין קינד קריגט זיך מיט א צווייטן ווייל ער מיינט אז דער אנדערע 

שוין געזען אמאל ווי אזוי א קו טרינקט וואסער  נעמט עפעס אוועק פון אים; האסט

פון א טייך? עס איז זייער אינטערסאנט צו זען, ווען א קו טרינקט וואסער שפיגלט 

זיך אפ זיין פנים אינעם וואסער, און דער קו מיינט אז איינער וויל אים אויסטרינקען 

עשעהט? דאס וואסער די וואסער, הייבט ער אן צו קאפענען און שטויסן, אבער וואס ג

ווערט שמוציג פון דעם וואס ער שטויסט, און אזוי זעט ער זיך מער נישט זיך אינעם 

  שפיגל, ממילא ווערט ער רואיג, אבער ער טרינקט שמוציגע און שלעכטע וואסער.

דאס זעלבע איז מיט א מענטש; ער מיינט אז א צווייטער וויל אים אויסטרינקען 

אן צו קאפענען און שטויסן, אבער ער כאפט נישט אז ווען מען זיין לעבן, הייבט ער 

שטויסט, שטויסט מען זיך אליין, אבער א מענטש וואס לעבט מיט אמונה ווייסט אז 

קיינער קען אים נישט אויסטרינקען זיין לעבן וכו', און קיינער קען אים נישט צונעמען 

איז פרייליך און ער פארגינט  וואס איז אים באשערט. פארקערט, א מענטש מיט אמונה

פאר יעדן איינעם; א מענטש וואס לעבט מיט אמונה איז אים ליכטיג, ביי אים איז 

יעדן טאג א שיינע לעכטיגע טאג, אפילו עס איז פארוואלקענט אינדרויסן, און עס 

 רעגנט און עס גיסט, ביי אים שיינט די זון יעדן טאג. ער זינגט צו זיך אמונה, ער זינגט 

" ", אז איך בין אראפגעפאלן שטעל איך מיך אויף,ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי" ", ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֹׁשֶ

", דער אייבערשטער איז מיין ליכט; דער אֹור ִלי "ה' -אז איך זיץ אין די פינסטערניש 

אייבערשטער מאכט ליכטיג פאר א מענטש, אפילו עס זעט אויס ווי עס איז מיר עק 

  ".אֹור ִלי "ה' – ארליר איך מיך נישט, וויילוועלט, פ

דערפאר, שטארק דיך און הייב אן זאגן אביסל תהילים יעדן טאג אויף א סדר; 

אויב דו קענסט זאגן יעדן טאג דעם יום תהילים און ענדיגן יעדע וואך דעם ספר 

אשריך ואשרי חלקך, און אז דו קענסט נישט זאגן אסאך, געדענק וואס דער  -תהילים 
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"אביסל איז אויך גוט"; זאג אביסל  –ב" רבי האט געזאגט פאר ר' נתן: "מעט גם כן טו

יעדן טאג. אויך זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ פארן אייבערשטן אויף דיין שפראך, 

ווייל דער אייבערשטער האט זייער ליב ווען א מענטש רעדט צו אים, און טענה'ט זיך 

ב, דעמאלט מיט אים; בפרט ווען א פרוי צינדט אן די ליכט לכבוד שבת ולכבוד יום טו

  איז אפן אלע טירן, און אלע תפילות ווערן אנגענומען ביים אייבערשטן.

דער הייליגער ר' נתן האט געבעטן זיינע טעכטער און שנירן, אז ווען זיי צינדן אן 

רבונו של עולם, אזוי ווי איך צינד אן די שבת ליכט זאלן זיי בעטן דעם אייבערשטן: "

די שטוב, זאלסטו אנצינדן דעם רבינ'ס ליכט אויף די די ליכט און איך מאך ליכטיג 

גאנצער וועלט, אז עס זאל ווערן פאר יעדן ליכטיג, און יעדער איינער זאל שפירן דעם 

  אייבערשטן".

רבונו של עולם, אזוי ווי איך צינד אן די אזוי זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן: "

ליכטיג; הייליגע באשעפער, עס ליכט און איך מאך ליכטיג די שטוב, מאך מיר אויך 

איז מיר טונקל, איך בין נישט קיין צופרידענע מענטש, עס איז מיר אזוי ביטער, מיין 

יעדעס מאל וועגן א צווייטע זאך;  -מח איז נישט רואיג און איך בין פיל מיט זארג 

 ,'אֹור ִלי ה', ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֹׁשֶ ' -רבונו של עולם, העלף מיר אז עס זאל שוין זיין ביי מיר 

  שפירן.אלעמאל איך זאל דיר און עס זאל מיר אייביג זיין ליכטיג, 

באשעפער, מאך מיר ליכטיג; מאך ליכטיג פאר מיין טייערע מאן און פאר הייליגע 

מיינע קינדער. זיי זאלן דיר אייביג שפירן, און דיר אייביג דינען; העלף מיר 

אן ערליכער איד, און אז מיינע קינדער זאלן זיין אייבערשטער אז מיין מאן זאל זיין 

צדיקים גמורים דבקים בה' ובתורתו, בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש 

  געווען פאר דיינעט וועגן.

אזוי זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ; און דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס 

זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, געשעהט אויבן אין הימל ווען א מענטש רעדט 

אלע מלאכים קומען צו גיין און זאגן פארן אייבערשטן: "מיר וועלן זיך פארענען מיט 

"ניין, איך מיט אים אליין, און קיינער זאל  :(זוהר בלק)אים", זאגט דער אייבערשטער 
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ייבערשטן, זיך נישט אריין מישן"; דאס איז דער גרעסטער תענוג און נחת רוח ביים א

ווען א מענטש טענה'עט זיך מיט אים, און בעט אים: "טאטע, האב אויף מיר 

  רחמנות".

זאלסט קיינמאל נישט האבן צו טון מיט מחלוקת; אויב א פרענד רופט דיר, און 

רעדט זיך אויס איר הארץ וועגן איר מאן וכדומה, זאלסטו ח"ו נישט זיין קיין גורם צו 

יב, ווייל עס העלפט נישט קיין תשובה פאר אזא איינער וואס צעטיילן א מאן און ווי

צעברעכט א אידישע שטוב, ווער רעדט נאך אז עס איז דא קינדער, ווערן זיי נעבעך 

", ְּדָמעֹות מֹוִריד ִמְזֵּבַח  ֲאִפילּו, ִאְׁשּתֹו ֶאת ַהְמָגֵרׁש ָּכל" (גיטין צ:):קרבנות. חז"ל זאגן 

ט דער מזבח אויף זיי; פלעגט מוהרא"ש ז"ל ווער עס גט זיך פון זיין ווייב, וויינ

שטענדיג זאגן, פארוואס וויינט דוקא דער מזבח? פארוואס וויינט נישט דער שלחן, 

דער מנורה, דער ארון, וואס עפעס דוקא דער מזבח? פלעגט מוהרא"ש ז"ל זאגן: דער 

פארוואס מזבח וויינט, און ער זאגט: "אויף מיר איז מען שוין מקריב גענוג קרבנות, 

  פעלט אויס מען זאל ברענגען נאך קרבנות..."

אך און וויי פאר א פרוי וואס העצט אויף א צווייטן אז זי זאל אפ לאזן איר מאן, 

; אויב האסטו רחמנות אויף א חבר'טע, און דו ווילסט איר העלפן, ְסַח לֹו ה'א יֹאֶבה 

טראג איר אריבער א שיינע טארט אויף יום טוב, מאך איר א פיינע זאך פאר די סעודה, 

אדער נעם איר ארויס פאר א שפאציר וכדומה, אבער נישט אויפהעצן ח"ו; איך שרייב 

און ער וויינט אז זיין ווייב האט אים דיר דאס, ווייל נעכטן קומט צו מיר א אינגערמאן 

איבערגעלאזט, אפילו איך זאג שטענדיג אז רוב סעפערעישנס זענען די מענער 

שולדיג, אבער דא זע איך קלאר אז די פרענדס זענען שולדיג, ווייל מען מישט זיך 

  אריין אין יענעמס פריוואטע לעבן וכו'.

וואס איך שרייב דיר כמעט יעדע  זאלסט האבן א פרייליכע יום טוב, און געדענק

וואך, אז ווען די מאמע איז פרייליך זענען אלע קינדער פרייליך, און אז די ווייב איז 

פרייליך איז דער מאן פרייליך, און אז די ווייב בלאזט קען זיך די מאן נישט 

  און נישט מצליח זיין. ,קאנצעטרירן אויף גארנישט
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ינט פאר מיר די וואך, אז זיין ווייב בלאזט אויף א אינגערמאן האט זיך אויסגעווי

אים שוין אפאר וואכן וכו', ער זאגט מיר: "איך קען נישט טראכטן, איך האב נישט 

קיין מח, איך האב נישט קיין שטוב וכו'"; זי איז נעבעך נישט שולדיג, זי האט 

די  געלערנט אין א שיינע סקול דא אין שטאט וואס מען האט נישט גערעדט צו

מיידליך אז מען דארף אכטונג געבן פון מניוולים, און מען האט נישט גערעדט צו זיי 

קיינער קען דיר נישט אנרירן,  -אז אפילו א זיידע, אפילו א טאטע, און אפילו א ברודער 

און זי איז געפאלן א קרבן פאר איר זיידע וואס ער לערנט נאך היינט פאר שיעורים 

דעם הייליגן רבי'ן, א נואף, א שמוץ; דאס איז א מורא'דיגע  ברבים און רעדט קעגן

 ַהַדַעת ֵאין ְמָנֵאף ָזֵקן" (ספר המדות, אות ניאוף, סימן ז):געפערליכע זאך, אזוי דער רבי זאגט 

"; און יעצט איז נעבעך די פרוי א קרבן, און זי וויל נישט האבן קיין שייכות סֹוְבָלתֹו

  וכו'.

דו זאלסט וויסן פארוואס איך רעד פון דעם צו די אינגלעך דאס שרייב איך דיר אז 

און צו די מיידלעך; ווייל ווען א קינד איז אנגעגרייט, און ער ווייסט וואס דאס לעבן 

  איז, איז אים גרינגער נאכדעם.

מאך אפאר תפילות פאר מיר, אז איך זאל האבן כח ממשיך צו  -אויב דו קענסט 

און די ישיבה. מיר דארפן יעצט זייער וויכטיג א קעמפ פאר זיין מיט די חדר, די סקול 

די מיידלעך, אינגלעך און בחורים; ווייל אז די קינדער צעלויפן זיך אפילו נאר זומער 

און זיי גייען אין פרעמדע קעמפס וואס מען רעדט נישט צו זיי וכו', קענען זיי פארלירן 

  זייער לעבן.

אבן ערליכע טיטשערס וואס רעדן צו די געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר ה

מיידלעך פון יראת שמים; ווייל אזוי ווי מען דארף רעדן צו אינגלעך דארף מען רעדן 

צו מיידלעך. א מאמע דארף אכטונג געבן ווען איר טאכטער רופט א פרענד צו זיך אין 

ען אלעס שטוב, ווי אזוי זיי שלאפן וכו'; עס איז נישט דא אזא זאך אז מיידליך קענ

טון. עס איז זייער שווער צו שרייבן פון דברים שהצניעות יפה להם, אבער איך האף 
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אז דו פארשטייסט וואס איך מיין, אז נישט זאלסטו מיר איבער פרעגן פאר דו נעמסט 

  אריין געסט אין שטוב.

  א פרייליכן יום טוב.

...  


