
ֵסֶפר

ִאיִדיׁש

תשע"ח

ָרָכה א' ָרַשת ַהֲאִזינּו-ְוזאֹת ַהּבְ ָפּ

בעזהשי"ת



 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 new website: www.breslevcenter.com
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



ֹ ; וְ ינּוזִ ֲא פ' ַה  | הנָ מּוֱא  תֹוצָ עֲ  | א ה א'כָ ָר ּבְ את ַה ז  

 לפ"ק זשנת תשע"האזינו, כ"ו אלול,  פרשת 'איום  -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר...  לכבוד

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר פארן שוין היינט צום הייליגן רבי'ן קיין אומאן צו 
עס איז נישט דא קיין צייט היינט פאר קיין לאנגע בריוו ווייל איך  .זיין דארט ראש השנה

  פאקן מיינע פעקלעך.דארף אהיים גיין 

איך בין זיך נוהג צו נעמען מיינע קינדער  אז איך פאר מיט מיינע קינדער.ברוך השם 
סט עס איז באוואואזוי ווי  ,ר רבי האט געוואלטוואס דאס האט דעה, יאר ראש השנ סיעדע

ון פון די גרויסע תלמידים פ ראיינעפון דאשוב זכותו יגן עלינו, ווען ר' יודל אז די מעשה 
ן זיי האט ,רבי האט געהייסןאזוי ווי דער  - געקומען צום רבי'ן אויף ראש השנהרבי'ן איז 

צים ר' יודל האט געהאט גוטע תירואבער  ,קומעןאויך זייער שטארק געוואלט מיט  זון
האט דער טאטע ר' יודל  -ער איז נאך צו יונג  ,נעמעןנישט מיט אים פארוואס ער זאל 

ווען ער  ., און ער האט נישט קיין געלטאיז זייער שווער די וועג וכו' און עס ,גע'טענה'ט
עס געזען און אלעס דער רבי האט דאך אל - יין געקומען צום רבי'ן געבן שלוםאיז אר
דער טאטע קומט צו מיר,  ,נדערצו אים: "איך בין א וואופט זיך אן דער רבי רו –סט געוואו

ון גלייבט אויך אין מיר, און פון דעסטוועגן האלט דער און דער זגלייבט ער דאך אין מיר, 
זעט מען אז דער רבי האט געוואלט מען זאל קומען  ";טאטע אפ דעם זון פון קומען צו מיר

א מורא'דיגע הבטחה פאר א  געזאגטי קינדער. אזוי אויך האט דער רבי צומיט דצו אים 
ֲאִני ָּבטּוַח ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ֶׁשָּכל ִּתינֹוק ֶׁשָּיבֹוא " :ז), סימן תקי(חיי מוהר"ןקינד וואס קומט צו אים 

 ,", איך זאג צוְלָפַני קֹוֶדם ֶׁשַּיִּגיַע ְלֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ַעד יֹום ֲחֻתָּנתֹו
ונה מיט א וועט גיין צו זיין חת ,יעדע קינד וואס וועט קומען צו מיר פאר די זיבן יאראז א 

  .יאר קיין אומאן ספון פאר די זיבן יאר נעם איך מיינע קינדער יעדעממילא,  מד;ריינע הע

ווייל מען דארף מחנך זיין  ,אבער עס איז נישט ריכטיג אנדערע קוקן אויף געלט וכו';
דער ראש השנה, אזוי ווי  ףקומען קיין אומאן אוי בפרט אויף אזא הייליגע זאך וויקינדער, 

ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין ָוואס ָדא ָהאט " :)הר"ן, סימן רט שיחות(רבי האט געזאגט 
דער רבי האט דאס  ,ְוָאַמר ְּבֶרֶתת ְוִזיַע ְּבִהְתַלֲהבּות נֹוָרא :(שם)ר' נתן זאגט און  ִזיך ֶגעטּון",

וויסן טון פאר אאז מיר זאלן צו מורא'דיגע פלאם און מיט א פלאקער;געזאגט מיט א 
און ווער  ,ונזערע קינדער אז עס איז דא א רבי אויף דער וועלט וואס פארשטייט יעדן אידא

עס פאלגט זיינע עצות קען זוכה זיין צו ווערן א גרויסע צדיק און א גרויסע בעל מדריגה, 
ס מיט מיט יעדע שמועס וואס איך שמוע: )חיי מוהר"ן, סימן שנח(דער רבי האט געזאגט אזוי ווי 
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אן  -און אפילו א צדיק גמור א גאנץ לעבן ן מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכער איד, ענק, קע
, סימן (חיי מוהר"ןערליכער איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד", נאך האט דער רבי געזאגט 

ֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה", ְּבַוַּדאי ִיְה  ,ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית אֹוִתי ִויַקֵּים ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה" :)שכ
וועט זיכער ווערן א  ,ער וועט טון אלעס וואס איך הייסאון  ,ווער עס וועט מיר פאלגן

  זאל נאר זיין.עס זיין ווער עס גרויסע צדיק, זאל 

, ווייל און אומאן איז נישט וואו זיך צו מיר דארפן זיך היינט אפשערן פאר מיר פארן
", ּוִמְסַּתְּפִרין ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָׁשָנה" ):, סעיף הסימן תקפ"ארח חיים (אואין שלחן ערוך שטייט  שערן;

כדי צו ווייזן אז מיר זענען פארזיכערט  ,מען שערט זיך אפ ערב ראש השנה; דער טעם איז
אז מיר וועלן באקומען א גוט געבענטשט יאר. אבער וויבאלד מיר זענען ערב ראש השנה 

און דארט איז נישט שייך זיך צו שערן, זאלסטו זיך שוין אפשערן לכבוד יום  ,ןאין אומא
  טוב נאך פאר מיר פארן ארויס.

נעם דיר מיט א קליינע משניות'ל מיט א תהילים'ל, אז דו זאלסט האבן וואס צו לערנען 
יז עס אאז אויפן וועג און זאלסט זיך נישט מטמא זיין די אויגן; מוהרא"ש האט פארציילט 

"מיר  :ער געזאגטהאט , כרונו לברכהיק ז'ער חסיד ר' שמואל טשעטשגעווען א ברסלב
'תיקון הכללי', אבער נאכן זיין אין קיעוו  געזאגט דעם זענען טאקע געווען אין אומאן און

אין ערפארט, דארף מען שוין צוריק פארן צום רבינ'ס ציון נאכאמאל זאגן די 'תיקון הכללי', 
בפרט אין קיעוו וואס די  ";גע ערפארט וואו מען איז זיך מטמא די אויגןפון די שמוצי

דא. נעם א משניות און זאג א פרק נאר אוקריינישע גוים זענען די נידעריגסטע וואס עס איז 
ן נשמה, אנשטאט קוקן מאוויס וואס ברענט דאס וועט דיר אויסוואשן דיי -און נאך א פרק 
ן דאך פארן מיר יעצט? מיר פאר , וואוגעוואלד און געשריגןטראכט אריין: ' אויס דעם מח.

ין, ער זאל אונז ארויס נעמען פון די הענט פונעם יצר הרע זי צום רבי'ן ער זאל אונז מתקן
און  ,פאר ספרים אויפן וועג'. דערפאר פאק דיר איין אך אריין געפאלןוואו מיר זענען נעבע

  דאס וועט דיר היטן פון אלעם שלעכט.

רויסן בית ף ביידע טעג אין גת שחרית און מוסס יאר וועלן מיר דאווענען תפילדא
מנחה מעריב און אלע  -און אלע אנדערע תפילות  ,מעטער)המדרש היכל הקודש (מעגא

מיר עסן.  אינעם בית המדרש נעבן דעם חצר וואווועלן מיר דאווענען  ,דריי תפילות שבת
יאר וועלן מיר שוין האבן אונזער  עגקומענדיאז ס הילף 'איך האף מיטן אייבערשטנ

  דעמאלט וועלן מיר דאווענען אלע תפילות אינעם נייעם בית המדרש. ,אייגענעם בנין
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זע זיך צו האלטן מיט תלמידי היכל הקודש,  ו זען מיט דיר אין אומאן;איך האף זיך צ
אך ון ווער רעדט נאנגעפאנגען מיט הפצה א .וואס זיי פאלגן דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות

  פון סדר דרך הלימוד וכו' וכו'.

דער רבי  ,מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיך נישט לאזן נארן
", דאס זאלט איר "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני, ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם :סימן נא) ,(שיחות הר"ןזאגט 

מאך דיר א  ;לאזן נארן, די וועלט נארט אייך איר זאלט אייך נישט ,מקבל זיין פון מיר
מחזק דו זאלסט יעדן טאג עפענען א גמרא? ווער איז דיר מחזק דו  , ווער איז דירןוחשב

זאלסט האבן סבלנות אין שטוב, ווער שטארקט דיר דו זאלסט ווייטער גיין אין שול 
 ,ישט אזוי דערהויבןדאווענען? נאר אויף אזא פלאץ זאלסטו זיך דרייען, אפילו עס איז נ

  עס איז נישט אזוי עובד'יש וכו' וכו'.און 

ערב ראש  ,""ֶעֶרב רֹאׁש ַהָׁשָנה ָראּוי ִליֵּתן ַעל ִּפְדיֹון :(שיחות הר"ן, סימן ריד)דער רבי זאגט 
איך בעט דיר דו זאלסט זיך נישט זוכן קיין פרישע  ן א פדיון נפש;השנה זאל מען מאכ

 עבען די געלט פאר א 'פדיון נפש'.זאלסט מיר איבערגנאר  ש,צו געבן פדיון נפ וואו צדקה'ס
ן מיר אריין עיעצט גייאון געלויבט דער אייבערשטן אז די ישיבה שטייט שוין ניין יאר, 

איך דארף נישט קיין געלט פאר  די ישיבה,פון איך נעם נישט קיין געלט  אינעם צענטן יאר,
און עצות פאר נאך א ס לימודים 'נדעם רביייטן מיר, מיין גאנצע כוונה איז נאר צו פארשפר

ר געווארן אז מען קען לעבן א שיין לעבן דא אויף דער וועלט, וועל ויאז איך בין געווא איד.
דערפאר בעט איך דיר זייער מיין טייערע ליבער חבר,  איך עס אויסזאגן פאר נאך א איד.

אויף די גאנצע וועלט, וועסטו זוכה ס ליכטיקייט 'נמיר פארשפרייטן דעם הייליגן רבי העלף
  זיין צו אלע ברכות און אלע ישועות.

  .יאר טאון א  גוט געבענטש ,א גרינגע רייזע 

...  

~~~~~~~~~~  

  יום ב' פרשת האזינו, כ"ז אלול, שנת תשע"ז לפ"ק -זרת ה' יתברך בע

  נרו יאיר...  לכבוד
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אזוי פיל תפילות האבן מיר געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען שוין אין אומאן; 
געבעטן א גאנץ יאר, יעדן איינציגסטן טאג, אז מיר זאלן זוכה זיין צו קומען צום רבי'ן אויף 

  ראש השנה, און יעצט זענען מיר דא, דארפן מיר זען אויסצוניצן די צייט.

איך בעט דיר זייער זאלסט זיך זייער אכטונג געבן נישט גיין זוכן מציאות ביי די 
ישע גוים, ווייל מען קען חס ושלום נכשל ווערן אין שמירת עינים וכו'; די בעסטע זאך רוס

איז אז מען גייט נאר צום ציון, און אין די איבעריגע צייט זאלסטו זיצן אין דיין דירה. ברוך 
השם מיר האבן אונזערע ד' אמות, א ריינע פלאץ, א פלאץ פון אינגעלייט און בחורים וואס 

נט זיינע שיעורים כסדרן יעדן טאג, א פלאץ פון קדושה, וואו אינגעלייט און יעדער לער
בחורים רעדן איידל וכו', בעט איך דיר זאלסט זיך נישט דרייען וכו', נאר בלייב זיצן אין 
דיין דירה, לערן דיינע שיעורים כסדרן, און זיי עוסק זיך צוצוגרייטן אלע הכנות פאר יום 

  טוב.

שוין אין אומאן גיי צום ציון און גיס דיר אויס דיין הארץ צום  יעצט אז דו ביסט
אייבערשטן, פארצייל אים אלעס וואס איז אויף דיר אריבער מיום הולדך; זיי זיך מתוודה 
צום אייבערשטן, פארצייל אים בפרטי פרטיות וואס דו גייסט אריבער, דיינע נסיונות און 

ים וואס זענען נישט ווי עס דארף צו זיין. אויך דורכפעלער, דיינע מחשבות דיבורים ומעש
זאלסטו בעטן פאר דיר און פאר דיין משפחה, פאר דיין ווייב און קינדער, ווייל ביים ציון 

  קען מען אלעס פועל'ן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס ער האט געהערט 
שלומינו פון פריערדיגן דור; האט דער איד פון א באגלייבטן איד, איינער פון אנשי 

דערציילט אז ער איז געווען ביים ציון ערב ראש השנה צוזאמען מיט אנשי שלומינו, 
פלוצלינג איז אנגעקומען א איד, אויך איינער פון אנשי שלומינו, ער האט מיטגעברענגט 

עווען פארלאזירט אויף מיט זיך זיין זון, דער קינד האט נעבעך נישט געקענט גיין, ער איז ג
זיינע פיס רחמנא לצלן, און דער טאטע האט אים געטראגן אויף זיינע אקסלען, דער איד 
איז געשטאנען אין א זייט און געווארט ווילאנג אלע וועלן אהיים גיין. עס איז געווארן 
נאכמיטאג ווען אלע זענען שוין געגאנגען צום קלויז דאווענען מנחה, האט דער איד 

וזאמגענומען אלע שטויב פון ציון צו איין פלאץ, און ער האט אריין געזעצט זיין קינד אין צ
די שטויב, און ער איז דארט געזעצן און געוויינט אז זיין זון זאל האבן א רפואה שלימה, 
ער זאל קענען גיין מיט די אייגענע פיס. פלוצלינג שטעלט זיך אויף דער קינד אויף זיינע 

ט און שטארק, און ער האט אנגעהויבן גיין כאחד האדם, ער איז געגאנגען צום פיס געזונ
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קלויז דאווענען מנחה מיט זיין טאטע, און דאס איז געווען א מורא'דיגע וואונדער פאר אלע 
  וואס האבן דאס צו געקוקט.

ווען מען האט אים געפרעגט פון וואו האט ער גענומען די עצה פון צוזאמנעמען די 
ב פון ציון און אריין זעצן זיין קינד אין דעם, האט ער געענטפערט מיט א פשטות: שטוי

"פון סיפורי מעשיות, וואו דער רבי פארציילט אז דער חיגר האט געהערט ווי דער זון זאגט 
פאר די לבנה אז עס איז דא א 'אבק', וואס אויב מען טוט אריין די פיס אין די שטויב ווערט 

; איך האב זיך געמאכט א חשבון, וואו איז נאך דא אזא הייליגע שטויב מען אויסגעהיילט
ווי די שטויב פון רבינ'ס ציון, וואו אלע קומען זיך אויסגיסן דאס הארץ פארן אייבערשטן, 
איז דאך זיכער אז די שטויב איז הייליג"; זעט מען פון דעם אז ביים ציון קען מען אלעס 

  י צייט ווי עס דארף צו זיין.פועל'ן, אויב מען ניצט אויס ד

געב אכטונג זאלסט נישט האבן קיין שום שייכות מיט לצים; גיי נישט אריין אין 
וויכוחים מיט קיינעם, ליצנות איז אזא הארבע זאך אז עס פארשטעלט אלעס. עס ווערט 

נּות ַאַחת דֹוֶחה "ֵליָצ  (של"ה הקדוש, מסכת יומא, פרק דרך חיים ותוכחת מוסר):געברענגט אין ספרי מוסר 
ֵמָאה ּתֹוָכחֹות", איין ליצנות נעמט אוועק הונדערט דרשות פון יראת שמים; דער הייליגער 

, אז ליצנות איז ווי א פאנצער קעגן (מסילת ישרים, פרק ה)מסילת ישרים ברענגט אין זיין ספר 
  יראת שמים.

ֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ֶׁשָאַמר, אֹוי "ָׁשַמְעִּתי ּבְ  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לג):דער רבי זאגט 
ַוֲאבֹוי! ִּכי ָהעֹוָלם ָמֵלא ְמאֹורֹות ְוסֹודֹות ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ְוַהָּיד ַהְּקַטָּנה עֹוֶמֶדת ִּבְפֵני ָהֵעיַנִים, 

ב ּוְמַעֶּכֶבת ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", איך האב געהערט נאכזאגן פון הייליגן בעל שם טו
זכותו יגן עלינו, וואס ער האט געזאגט: "גיוואלד! די וועלט איז פיל מיט ליכט, און פיל 
מיט וואונדערליכע סודות, און דער קליינע הענט פארשטעלט אלעס". האט מוהרא"ש 
שטענדיג געזאגט אז דאס גייט ארויף ווען איינער קומט צום רבי'ן, און הערט הערליכע 

סיי מיט זיך אליין, סיי מיט  -, און ווי אזוי מען קען זיך דערהאלטן  עצות ווי אזוי מען לעבט
פרנסה, סיי מיט א ווייב, און סיי מיט קינדער, און מיט וואס נישט וכו' וכו', דער רבי האט 
דאך עצות אויף טריט און שריט, אבער געוואלד! די קליינע הענט פארשטעלט אלעס; דאס 

טרעפט דעם מענטש ווען ער ווערט מקורב, און ער פרעגט גייט ארויף אויף א 'לץ' וואס 
אים: "וואו דרייסטו זיך? און ווען יענער ענטפערט אים אז ער האט געטראפן א ליכטיג 
ווינקל, מאכט דער לץ מיט די הענט אזא תנועה פון ביטול; אויף דעם האט דער הייליגער 

  מען טאקע שרייען: געוואלד!בעל שם טוב געשריגן: "געוואלד". און אויף דעם דארף 
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ר' נתן פלעגט זאגן אז ליצנות איז אבי אבות הטומאה; עס נישט דא נאך אזא טומאה 
וואס פארשטעלט גילוי אלוקית פונעם מענטש ווי די טומאה פון ליצנות, אזוי ווי מען זעט 

ר וויל אוועק גיין "ַהָּבא ִליַּטֵמא ּפֹוְתִחין לֹו", איינע (יומא פו:):אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
"ִאם ַלֵּלִצים  (משלי ג, לד):פונעם אייבערשטן, העלפט מען פון הימל ער זאל אוועק גיין, שנאמר 

  הּוא ָיִליץ"; ווייל דורך ליצנות פאלט מען אראפ און די גרעסטע טומאה רחמנא לצלן.

מען זעט ווי שטארק מען דארף אכטונג געבן פון לצים, אז רבינו הקדוש האט 
"ַאל ָּתדּורּו ִּבְׁשֶכְנִציב", איר זאלט נישט וואוינען אין די  (פסחים קיב:):געזאגט זיינע קינדער אנ

שטאט שכנציב, ווייל זיי זענען זייער גרויסע לצים, און איר וועט ווערן נאכגעשלעפט נאך 
זיי; זעט מען פון דעם ווי הארב ליצנות איז, און ווי ווייט א מענטש דארף אכטונג געבן 

  או ער וואוינט, און מיט וועם ער חבר'ט זיך וכו' וכו'.וו

ר' נתן פלעגט שטענדיג אנזאגן זיינע תלמידים זאלן אכטונג געבן פון לצים; ער פלעגט 
זאגן בזה הלשון: "די אלע וואס האבן גערעדט, האבן זיך נישט דערהאלטן", און די וואס 

דער אוועק געפאלן. דערפאר זאלסטו האבן גע'טענה'ט און זיך מתווכח געווען, זענען ליי
זייער אכטונג געבן בכלל, און אין אומאן בפרט, ווען מען טרעפט זיך מיט אלע סארט 

  מענטשן וכו', נישט צו טענה'נען מיט זיי, אפילו זיי זעען אויס ווי חסידי'שע אינגעלייט.

  א כתיבה וחתימה טובה, א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

 א, ה' תשרי, תשע"ח לפ"ק-יום ב' פרשת וזאת הברכה -יתברך  רת השםבעז

  לכבוד ... נרו יאיר

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען געווען ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה; 
 ְמאֹד ִלְׂשמֹוַח  ָראּוי, ַהָּׁשָנה רֹאׁש ַעל ֶאְצִלי ֶׁשָהָיה ִמי" (חיי מוהר"ן, סימן תג):דער רבי האט געזאגט 

  , ווער עס איז געווען ביי מיר ראש השנה דארף זיין זייער פרייליך א גאנץ יאר."ַהָּׁשָנה ָּכל

אמאל האט זיך א איד גע'חלומ'ט אז אין  (אבניה ברזל, אות תקפ):דער רבי האט דערציילט 
די שטאט וויען אונטערן בריק איז דא א גרויסער אוצר, איז ער אהין געפארן און אנגעהויבן 

ו טרעפן דעם אוצר. דארט איז געווען א וועכטער וואס ער האט באוואכט דעם גראבן כדי צ
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בריק, און ווען ער האט געזען ווי דער איד גראבט אונטערן בריק האט ער אים געפרעגט: 
"וואס טוסטו דא?" האט דער איד אים געענטפערט: "עס האט זיך מיר גע'חלומ'ט אז דא 

אב אויף דאס צו טרעפן", האט דער וועכטער אים איז דא א גרויסער אוצר, און איך גר
געזאגט: "איי דו נארישער איד, מיר האט זיך גע'חלומ'ט אז אין דעם און דעם שטאט ביי 
דעם גאס, ביי א געוויסע הויז וואוינט א איד מיט דעם און דעם נאמען, ביי אים אין שטוב 

אהין פארן?!" דער איד הערט  אונטער דעם אויוון ליגט באהאלטן אן אוצר, זאל איך יעצט
ווי דער וועכטער פארציילט אים דער חלום, און ער רעדט גאר פון זיין הויז; האט ער 
פארלאזט דעם בריק און ער איז אהיים געפארן, און טאקע געפונען א גרויסער אוצר ביי זיך 

  אין שטוב.

ער אוצר ליגט ביי דערפאר פארן מיר צום רבי'ן, וואס דער רבי לערנט אונז אויס אז ד
קענען מיר  -אונז אין שטוב; דער רבי לערנט אונז אז אין שטוב מיט א ווייב און קינדער 

זיין דבוק צום אייבערשטן. זייער אסאך מענטשן זענען זיך טועה, זיי מיינען אז אין שטוב 
 ווען איך קען יאיז נישט דער פאסיגער פלאץ פאר עבודת השם. מענטשן טראכטן: 'הלווא

אנטלויפן פאר א שטיק צייט פון שטוב, איך וועל זיך אפזונדערן פון אלע תאוות עולם הזה, 
 -אזוי וועל איך זיין אן ערליכער איד'; עס איז אבער נישט אמת, ווייל דווקא אין שטוב 

  דארט קען א מענטש זיין צוגעקלעבט צום אייבערשטן.

וו, איך בין זייער אפגעמאטערט פון איך האב נישט קיין כח צו שרייבן קיין לאנגע ברי
  די נסיעה.

היינט נאכט וועט נישט זיין קיין שיעור; אפשר סוף וואך וועט זיין א שיעור, איך וועל 
 דיר שוין אם ירצה ה' מודיע זיין. 

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

  נטשט יאר.א גמר חתימה טובה און א גוט געבע

...  

~~~~~~~~~~  

  א, ו' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ג' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד ... נרו יאיר
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יעצט ווען מיר שטייען אין די טעג פון עשרת ימי תשובה, זע צו לערנען דעם דף גמרא 
ש פון אלע יעדן טאג, ווייל גמרא איז מטהר דעם מענטש, און עס רייניגט אפ דעם מענט

  שלעכטע מעשים וואס מען האט געטון.

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן: "גמרא פארברענט די קליפות"; און 
דער ס"מ האט זייער מורא ווען א מענטש לערנט תורה, בפרט ווען מען לערנט גמרא, ווייל 

  דאס פארברענט אים אינגאנצן.

אז דער הייליגער רבי ר' מענדעלע  מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט,
רימענובער זכותו יגן עלינו וואס איז געווען א תלמיד פונעם הייליגן רבי ר' אלימלך פון 
ליזענסק זכותו יגן עלינו איז געווען דער בעל תפילה קבוע ראש השנה ביי זיין הייליגן 

אט נישט געוואלט צו רבי'ן, דער רבי ר' אלימלך זי"ע; איין יאר האט זיך געמאכט אז ער ה
גיין צום עמוד, האט ער זיך באהאלטן פארן דאווענען אז מען זאל אים נישט קענען טרעפן, 
און מען זאל צו שיקן א צווייטן צום עמוד, אבער דער הייליגער רבי ר' אלימלך האט נישט 

ווייל ער  געוואלט גיין דאווענען ביז ווילאנג מען זוכט אים אויף און מען וועט אים טרעפן,
האט נישט געוואלט מען זאל צו שיקן א צווייטן צום עמוד. זענען די תלמידים אים 
געגאנגען זוכן, ביז מען האט אים געטראפן וואו ער איז געווען באהאלטן. מען האט אים 
געזאגט אז דער רבי וויל נישט גיין דאווענען ביז ער קומט צוריק אין בית המדרש זיין דער 

ער האט נישט געהאט קיין ברירה, איז ער אריין געקומען אין בית המדרש און  בעל תפילה.
  ער איז צוגעגאנגען צום עמוד און געדאווענט אזוי ווי אייביג.

נאכן דאווענען האט מען אים געמוטשעט ער זאל פארציילן פארוואס ער האט נישט 
ך מקובלני, אז ווער עס געוואלט דאווענען פארן עמוד, האט ער זיי געענטפערט אזוי: "כ

איז א בעל תפילה ראש השנה און יום כיפור דארף זייער אכטונג געבן פון חמשה עשר באב 
צו לערנען גמרא יעדן איינציגן טאג, אבער היות איך בין געווען אונטערוועגנס פון מיין 

נישט שטאט פריסטיק צו קומען קיין ליזענסק, און איך האב געהאט אסאך טרדות, איז מיר 
אויסגעקומען יעדן טאג צו לערנען גמרא, האב איך מיך באהאלטן, ווייל איך בין נישט ראוי 

  צו דאווענען פארן עמוד".

וואס הייסט לערנען גמרא, אז דאס  -האט מוהרא"ש אויסגעפירט  -זעט מען פון דעם 
  רייניגט און הייליגט דעם מענטש.

כן אז דו האסט נישט קיין פרנסה; דו איך בעט דיר זייער זאלסט נישט ווערן צעברא
טראכסט ביי דיר אז דו ביסט דער פראבלעם, און דו האלסט זיך אין איין אראפ קלאפן 
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כאילו פרנסה האט מיט דיר וכו', אבער וויסן זאלסטו אז פרנסה קומט פונעם אייבערשטן, 
א ַלִּגּבֹוִרים " יא):(קהלת ט, עס האט גארנישט צו טון מיטן מענטש, אזוי ווי שלמה המלך זאגט 

ר  ,ְוַגם א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ,ַהִּמְלָחָמה זענען די וואס  םוגו'", נישט גיבוריְוַגם א ַלְּנבִֹנים עֹׁשֶ
געווינען מלחמות, און נישט חכמים זענען די וואס האבן עשירות, נאר אלעס קומט פונעם 

  אייבערשטן.

ט געזאגט: "ווען א מענטש לויפט נאך און דער הייליגער חפץ חיים זכרונו לברכה הא
מוטשעט זיך פאר פרנסה, איז דאס צוגעגליכנט צו א מענטש וואס פארט אין א וואגן און 
שטופט מיט זיין הענט די ווענט פונעם וואגן, אז דער וואגן זאל פארן שנעלער, וועט עס 

ועט ער נישט האבן מער אים דען העלפן? אזוי אויך ווען א מענטש לויפט נאך זיין פרנסה ו
פרנסה, נאר ער וועט אויסקוקן ווי דער וואס שטופט די ווענט פונעם וואגן עס זאל פארן 

  שנעלער..."

פאר פרנסה איז דא נאר איין עצה: 'וויינען און וויינען און וויינען צום אייבערשטן, 
צלינג אונטער קומען און זאגן תהילים, ביז די פרנסה וועט דיר נאכלויפן'; עס וועט דיר פלו

פרנסה אויף אזא וועג וואס דו האסט נישט געקענט חלומ'ן. דאס קען מען נישט מסביר זיין 
פאר מענטשן, ווייל מענטשן מיינען אז אלעס איז אנגעהאנגען אין אים, אדער אין אנדערע 

קומט מענטשן. דערפאר ווערט מען זייער צעבראכן, און מען ווערט כסדר אין כעס, ביז מען 
צו רציחה וכו', אבער אז מען ווייסט אז פרנסה האט גארנישט מיט מיר אדער מיט א צווייטן, 
נאר אלעס איז תלוי נאר אינעם אייבערשטן, עס איז נישט דא קיין טבע, מקרה, מזל, 

  דעמאלט לעבט מען א חיים טובים, א רואיג לעבן, און מען האט נישט מורא פון קיינעם.

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

 א', ו' תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד מרת ... תחי'

  .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 
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פאר אייך און פאר אייער מאן ראש השנה אין אומאן  איך האב אסאך מתפלל געווען
ס ציון, דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן נחת פון אייערע 'ביים הייליגן רבינ

בזכות וואס איר העלפט מיר אויפשטעלן אונזער  רו יאיר,קינדער צוזאמען מיט אייער מאן נ
ס עצות 'רייטן דעם הייליגן רבינמוסדות, און איר העלפט מיר פארשפברסלב'ער הייליגע 

  אויף די גאנצע וועלט.

  יישר כח פארן מיר מודיע זיין וועגן די געלט וכו'.

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

 א', ז' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ד' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד ... נרו יאיר

ן נענטער און נענטער צו יום כיפורים, וואס דער טאג איז זייער א מיר קומען שוי
(תהלים אויפן פסוק  רבה, פרק א)-(תנא דבי אליהוגרויסע טאג. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהִּכּפּוִרים, וואס אין דעם טאג איז דער  יֹום ", ֶזהְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם ֻיָּצרּו ָיִמים" קלט, טז):
אויפן  (בראשית רבה ג, ח)מוחל אלע עבירות. נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה אייבערשטער 

ִּכּפּוִרים"; וואס אין דעם טאג איז  יֹום ֶזה ֶאָחד', יֹום ּבֶֹקר ַוְּיִהי ֶעֶרב "'ַוְּיִהי (בראשית א, ה):פסוק 
דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זינד וואס מיר טוען א גאנץ יאר, אזוי ווי עס שטייט 

  ".ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו, ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם-ִּכי" טז, ל): (ויקרא

אז יום כיפור איז א שרעקעדיגע טאג, א טאג וואס  טמיינמען מענטשן האבן א טעות, 
עס איז  , א טאג פון מרה שחורה;בראכן, א טאג וואס מען איז נערוועזעמען דארף זיין צ
אין דעם ווייל באמת איז יום כיפור די פרייליכסטע טאג פונעם יאר, נאר  אבער נישט אזוי,

  מוחל אלע עבירות און מיר ווערן אינגאנצן אויסגערייניגט.אונז טאג איז דער אייבערשטער 

בראכן און אנגעזעצט מען איז, עבכלל איז א טעות וואס מענטשן מיינען אז ווי מער צ
פלעגט זאגן: "מענטשן זכר צדיק לברכה צדיק; ר' נחמן טולטשינער  רגרעסערע איז מען א

מיינען אז צו זיין א צדיק מוז מען האבן 'עשרה קבין מרה שחורה' און צו זיין פון די ל"ו 
האט ער אויסגעפירט  -וכו', אבער עס איז נישט אזוי  טרעגערצדיקים מוז מען זיין א וואסער 
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אלץ זיין א גרויסער צדיק ך און נא ,א לוסטיגער איד ,פרייליכער איד נאר מען קען זיין א -
אזוי ווי ר'  ,אייבערשטן, און מען קען זיין א גרויסער עשיר און א בעל הבית צוםאון דבוק 

  אברהם בערניו (אן אייניקל פון רבי'ן) און זיין איינער פון די ל"ו צדיקים".

צו דיינע עלטערן און צו דיין ווייב'ס עלטערן,  זע צו גיין מיט דיין ווייב אין קינדער
, זיי זאלן דיר פאר יום כיפור צו נעמען א ברכה פון זיי צו דיינע זיידעס און באבעסאון 

עס איז א גרויסע זאך ווען עלטערן בענטשן די קינדער,  בענטשן און בענטשן דיינע קינדער.
 פאר יום כיפור. אריין מען כאפטוואס  חוץ פון די מצוה פון 'כיבוד אב ואם'און דאס איז 

דער אייבערשטער צו זיי באזוכן יעדע שטיק צייט. עלטערן פרייען זיך ווען קינדער קומען 
דו זאלסט וויסן און  ,זאל דיר געבן שכל אז דו זאלסט וויסן ווי אזוי מען נוצט אויס די טעג

אין הימל איז חשוב תעניתים  מענטשן טראכטן אז אויבן .וואס עס איז חשוב אויבן אין הימל
אויבן אין הימל איז עס איז נישט אזוי, בראכן און ערנסט וכו' וכו', עאון סיגופים, זיין צ

  מאמע, שווער און שוויגער. חשוב ווען מען מאכט א נחת רוח פאר א טאטע

ִהָּמְצאֹו, ּבְ  ה'ִּדְרׁשּו "נה, ו):  ישעיה(אויפן פסוק (יבמות מט:) חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
 ַהָׁשָנה רֹאׁש ֶׁשֵּבין ָיִמים ֲעָׂשָרה ֵאּלּו ֲאבּוָה  ַּבר ַרָּבה ָאַמר ַנְחָמן ַרב ", ָאַמרְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

ַהִּכּפּוִרים, ראש השנה שרייבט מען אפ אלעס וואס וועט פאסירן מיטן מענטש, און יום  ְליֹום
אונז געגעבן די עשרת ימי כיפורים פארזיגלט מען דעם פסק; דער אייבערשטער האט 

תשובה אז מיר זאלן קענען תשובה טון און אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר, מען דארף 
אבער געדענקען אז אויף אלעס העלפט תשובה, חוץ אז מען טשעפעט א צווייטן, אזוי ווי 

, ְמַכֵּפר ִריםַהִּכּפּו יֹום ְלָמקֹום ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵבירֹות" :(יומא פה:)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ֲחֵבירֹו"; אויב א מענטש  ֶאת ֶׁשְיַרֶצה ַעד ְמַכֵּפר ַהִּכּפּוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵבירֹו ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵבירֹות

טוט וויי א צווייטן דארף ער יענעם איבער בעטן, ווער רעדט נאך אז מען איז שולדיג געלט 
יט יענעם, אים בעטן ער פאר א צווייטן, דארף מען יענעם באצאלן, אדער זיך דורך קומען מ

  זאל ווארטן נאך אביסל ביז ער וועט אים קענען באצאלן.

איך וויל בעטן די אלע וואס זענען שולדיג געלט פאר שכר לימוד אדער פאר זייער 
באנגעלאו און זיי מאכן זיך נישט וואוסענדיג א גאנץ יאר; יעצט ווען מיר שטייען פאר יום 

שבון הנפש און קומען באצאלן וואס מען איז שולדיג פארן הקדוש זאלט איר זיך מאכן א ח
מוסד. אויב מען צאלט נישט קיין שכר לימוד איז מען א גוזל את הרבים, איך שטיי און איך 
מוטשע מיך צו קענען באצאלן די מלמדים און די טיטשערס וואס ארבעטן מיט מסירות 

אזוי לייכטזיניג און ניטאמאל זיך נפש, אזוי איבערגעגעבן; פארוואס זאלן מענטשן זיין 
וואוסענדיג מאכן ווען מען בעט במשך א גאנץ יאר שכר לימוד, פארוואס איז שכר לימוד 
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די לעצטע זאך אויף די ליסט פון וואס מען דארף שאפן געלט? דערפאר בעט איך דיר זייער, 
ק ֶנְחַדל ַמַעןלְ "מאך דיר א חשבון אויב דו וועסט קענען זאגן יום כיפור ביי נעילה:   ֵמעֹׁשֶ

  ."ָיֵדינּו

יט מיואל בן ריצא רעכיל, איך זאל ווייטער קענען ממשיך זיין  - זיי מתפלל פאר מיר
  .מיין ארבעט

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

 א, ח' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ה' פרשת וזאת הברכה -ברך רת השם יתבעז

  לכבוד ... נרו יאיר

מיר זענען שוין אריין אין א נייעם יאר, דארפסטו געדענקען אז מען געבט זיך איין 
דריי און דער יאר איז אריבער; דער הייליגער ייטב לב זכר צדיק לברכה טייטשט דעם פסוק 

", פרעגט דער ייטב ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה ,יך ָּבּהֶק ֱא ה'ֵעיֵני  ָּתִמיד" (דברים יא, יב):
אן א 'ה'? נאר יעדע  ָׁשָנהמיט א 'ה' און צום סוף שטייט  ָּׁשָנה'ַה לב, פארוואס שטייט קודם 

יאר טראכט א מענטש 'דער יאר וואס קומט, גייט זיין א קנאקעדיגע יאר', און ער מאכט 
קבלות טובות, אבער ווען עס קומט סוף יאר זעט מען אז עס איז אריבער א יאר אזוי  אסאך

מיט א הא  ָּׁשָנה'ַה אנהייב יאר טראכט מען עס גייט זיין  - ָּׁשָנה'ֵמֵרִׁשית ַה ווי אלע יארן, 
  ווי אלע יארן. - ָּׁשָנההידועה, אבער ביים סוף בלייבט עס א 

מיר זענען יעצט צוריק געקומען פון הייליגן רבינ'ס לגבי וואס זאג איך דיר דאס, נאר 
ציון, מיר האבן זיך מקבל געווען אסאך גוטע קבלות, דארפן מיר שוין אנהייבן טון די אלע 
גוטע קבלות ווייל דער יאר האט זיך שוין אנגעהויבן. מען געבט זיך נאר איין קליינע דריי 

  און עס איז שוין סוף יאר.

עס איז דא  ;'רינדעכיגע חלות' ביז שמחת תורהראש השנה פון ן מען פירט זיך צו עס
פארן ן זמען וויל ווייאז אסאך טעמים אויף דעם, איך האב געטראכט א פשוט'ער טעם, 

און דער יאר איז אריבער. ווייל בדרך כלל א מענטש  ,בט זיך איין דרייעמענטש אז מען ג
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ך: 'נאך ינאכנישט יעצט, ער טראכט צו זמאכט זיך פרישע קבלות אויפן נייעם יאר, אבער 
וכדומה, נאך  'דאווענען מיט מנין און צו צו לערנען נהייבןגלייך א איך וועלדי ימים טובים 

די ימים טובים האט ער אנדערע תירוצים פארוואס נאכנישט אנצוהייבן, און אזוי דרייט זיך 
לעבן איז אריבער פוסט און  יאר און נאך א יאר און נאך א יאר ביז די גאנצע ערדורך ד

, אז דער מענטש זאל זען אז גלייך אנהייב יאר וויסט; דערפאר עסט מען רינדעכיגע חלות
מען גיבט זיך איין דריי און די גאנצע יאר איז אריבער, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט: "איך 

  ".הער שוין מוצאי ראש השנה ווי דער שמש גייט ארום אויפוועקן צו סליחות

דערפאר בעט איך דיר, זע צו גיין און שול דריי מאל א טאג דאווענען מיט מנין, און 
האט מען  ,: "אז מען דאווענט מיט מניןזאגטמוהרא"ש אזוי וועסטו האבן פרנסה, אזוי ווי 

פרנסה האט מען אז מען גייט אין שול דאווענען, פרנסה האט מען  ,"א דבר שבמנין (געלט)
דן טאג אביסל חומש רש"י, אפאר פרקים משניות און אביסל גמרא וכו'; אז מען לערנט יע

עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג א וואך נאך א וואך און וואס בלייבט איבער פון אונז? 
  נאר דאס ביסל תורה ותפילה וואס מיר כאפן אריין יעדן טאג.

קאפיטלעך, אזוי וועלן  יעדן טאג צוויי -היינט הייבן מיר אן נאכאמאל צו לערנען נ"ך 
וכתובים נאך פאר ראש השנה תשע"ט הבא  םמיר לערנען יעדן טאג און ענדיגן גאנץ נביאי

עלינו לטובה. עס איז באוואוסט דעם גאנצן סיפור ווי אזוי דער הייליגער רבי נתן זכרונו 
פאר  לברכה איז נסתלק געווארן, עס איז געווען אין אן ערב שבת, עשרה בטבת. אפאר שעה

ער זאל אים ברענגן 'כל טוב', און  -ר' עוזר'ס זון   -זיין הסתלקות האט ער געבעטן ר' נחמן 
ער האט נישט פארשטאנען וואס ר' נתן מיינט, וואס איז דאס 'כל טוב'? האט אים ר' נתן 

דאס איז געווען ביי ר' נתן 'כל טוב'; דער הייליגער רבי  –געזאגט ער זאל אים ברענגן א נ"ך 
יעדן טאג א קאפיטל  -נתן האט דאס גערופן 'כל טוב'. אז מען מאכט זיך א שיעור און נ"ך 

אדער צוויי, האט מען אלעס גוטס, ווייל מען זעט וואס מען האט צו טון ווען מען האט א 
  צרה.

דער הייליגער רבי האט געזאגט: "נ"ך איז מיין מוסר ספר"; ווייל ווען מען לערנט 
אינטערסאנטע זאך, יעדעס מאל ווען עס איז געווען שלעכט פאר די אידן, נ"ך זעט מען אן 

א רשע איז געקומען און געוואלט שלעכטס טון, האבן זיי געשריגן צום אייבערשטער און 
דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן. נאכדעם האבן זיי ווייטער פארגעסן פונעם 

עשיקט א רשע זאל קומען מלחמה אייבערשטער האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל ג
האלטן מיט זיי, און ווען זיי האבן ווייטער געזען אז זיי קענען זיך נישט קיין עצה געבן 
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האבן זיי נאכאמאל תשובה געטון. און פון דעם קען זיך יעדער מענטש לערנען וואס ער 
  האט צו טון ווען ער האט חס ושלום א צרה.

רנט נ"ך, אז ווען די אידן האבן געהאט א צדיק זענען אזוי אויך זעט מען ווען מען לע
זיי געווען ערליך, און ווען דער צדיק איז נפטר געווארן זענען זיי צוריק געפאלן, ביז זיי 

  האבן באקומען נאך א צדיק וואס זאל זיי ווייזן די וועג צום אייבערשטער.

ו ביסט שוין יא דא ביים דערפאר בעט איך דיר זייער, מיין טייערער ליבער חבר, אז ד
רבי'ן, האסט זוכה געווען דורך צו ברעכן אלע דיינע מניעות וכו' וכו', פארוואס זאלסטו 
נישט פאלגן דעם רבי'ן און לערנען יעדן טאג דיינע שיעורים כסדרן, אזוי וועסטו זוכה זיין 

יטלעך נ"ך, צו האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן. הייב אן היינט צו לערנען צוויי קאפ
  אזוי ווי ר' נתן זאגט, דו וועסט האבן אלעס גוטס. -וועסטו זוכה זיין צו "כל טוב" 

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  רת השם יתברךבעז

 רי, ערב יום כיפור, שנת תשע"ח לפ"קא, ט' תש-ערב שבת פרשת וזאת הברכה

  

  לכבוד ... נרו יאיר

מיר שטייען היינט ערב יום כיפורים; היינט נאכט גייט מען חתמ'נען אלעס וואס גייט 
ּוְביֹום  ,ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּוןזיין מיט אונז א גאנץ יאר, אזוי ווי מיר זאגן ביים דאווענען: "

דארפן מיר זיך  .וכו'" ּוִמי ָימּות ,ִמי ִיְחֶיה ,ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון ,ַּכָּמה ַיַעְברּון ,צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון
מאכן א חשבון הנפש ווי מיר האלטן אוייף דער וועלט, וואס גייען מיר פארעכטן דאס יאר 

  אז דער אייבערשטער זאל אונז אנשרייבן בספרן של צדיקים.
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ביי די 'כל נדרי דרשה' אז מען זאל אכטונג  וויינען זייעראון אלע צדיקים פלעגן רעדן  
געבן אויף צניעות, בפרט אז די פרוי זאל אכטונג געבן נישט איבערצולאזן איר אייגענע 

דער הייליגער רבי זכותו יגן עלינו מסאטמאר פלעגט אזוי וויינען יעדעס יאר פאר כל האר, 
ווייבער שול און זיך געבעטן ביי די  נדרי ביי די דרשה, ער האט זיך אויסגעדרייט צו די

פרויען זיי זאלן תשובה טון און זיך פארנעמען זיך אפצושניידן זייער האר. ער האט נאך 
האט געזאגט: וואס  כותו יגן עלינודער הייליגער צדיק ר' פנחס'ל קאריצער זגעזאגט בשם 

ענגט בלויז אויף א ; משיח וויל שוין קומען, עס ה"די גאנצע גאולה הענגט אויף א האר"
דאס מיינט אז עס הענגט אויף די 'האר' פון די פרויען וואס ווילן זיך נישט אפשערן; האר, 

זאלסט זיך פארנעמען יעצט ערב יום כיפור אז דיין ווייב זאל דערפאר בעט איך דיר זייער, 
נטשן מוהרא"ש האט מיר געזאגט: "עס קומען אריין צו מיר יעדן טאג מע. גיין אפגעשארן

רן די האר וואלטן זיי אלעס אשערע ווייבער וואלטן זיך אפגעמיט שווערע צרות, און ווען זיי
  .אוועקנעמען"געקענט 

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים  :אות בנים, סימן ט) ,(ספר המדותדער הייליגער רבי זאגט 
וועט זי זוכה זיין צו גוטע קינדער; מען  בט אכטונג אויף צניעות,עֲהגּוִנים", אז א פרוי ג

בט זיך איין דריי און מען האט שוין גרויסע קינדער, ווער וויל דען נישט קיין נחת? ווער עג
טשען? וואס וועסטו דעמאלט קענען טון? וואס וועסטו האבן פון דאס ביסל ווויל זיך מ

  און יסורים. ווייסע האר וואס דיין ווייב וועט האבן? גארנישט! נאר צרות

זיי נישט קיין אויבער חכם, זיי נישט קלוגער פון אלע , איך בעט דיר זייער שטארק
דיין ווייב  לאך נישט אפ פון דעם וואס זיי האבן געזאגט אז מען זאל זיך אפשערן, צדיקים,

  קען גיין ווי אזוי זי וויל, מיט א שייטל אדער מיט א טיכל, אבי זיך אפשערן.

די קלייד, עס לוינט זיך נישט צו האבן צרות ויסורים פון די קינדער  דאס זעלבע מיט
קלייד טאר נישט זיין העכער פון די קניען, אויב דיין ווייב גייט  יוועגן א קורצע קלייד. ד

קורץ איז זי נישט צניעות'דיג, זי איז מכשיל בחורים און אינגעלייט, און זי ברענט זיך אפ 
דער רבי האט ן באקומט א מורא'דיגער עונש אויף דעם, אזוי ווי און מעאיר אייגענע פיס; 

עס איז געווען א צדיק וואס האט זיך אינגאנצן (מעשיות בסוף סיפורי מעשיות): דערציילט 
אויסגעארבעט און ער איז ארויף אויבן אין הימל און געזען ווי עס שטייט א טאפ מיט 

"וואס איז דאס?" האט מען אים  שטיקער פלייש און ביינער, האט ער געפרעגט:
געענטפערט: "דאס איז פון א פרוי וואס פלעגט גיין אנגעטון נישט צניעות'דיג, זי פלעגט 

אז זי ווערט יעדן  ,", דאס איז איר שטראףקוקן אויף איראנרייצן בחורים און אינגעלייט צו 
  טאג אויפגעקאכט אין בריעדיגע וואסער.
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ג אנגעטון, אז דיין ווייב און קינדער זאלן גיין צניעות'דידערפאר זאלסטו אכטונג געבן 
זיי נישט פון די קליין קעפלדיגע אינגעלייט וואס מאכן משוגע זייערע ווייבער, זיי זאלן זיך 
אנטון א משהו קורצער, און אביסל מער טייט וכו' אדער טוישן זייער לבוש וכו', דאנק דעם 

ליכע לעבן, זי וויל א ערליכע שטוב, זי וויל ערליכע אייבערשטן אז דיין ווייב וויל א ער
  קינדער.

א אינגערמאן פון ארץ ישראל איז צוגעקומען צו מיר אין אומאן, און ער הייבט אן 
וויינען, ער בעט מיר: "געב מיר א ברכה, וואונטש מיר אן אז מיין ווייב זאל וועלן גיין 

א רוח טהרה", ער זאגט מיר: "איך האלט עס אנגעטון בצניעות, עס זאל אריין גיין אין איר 
נישט אויס, איך וויל א ערליכע לעבן". טראכט איך צו מיר: 'דאס איז א צרה! דער איז א 
פארלוירענער!' ווייל אז די ווייב גייט נישט אנגעטון בצניעות, איז אויס שטוב, אויס מאמע, 

יינקעפלדיגע אינגעלייט וואס אויס ווייב און אויס וועלט! און דא זענען דא נארישע קל
אנשטאט זיי זאלן זיך פרייען אז זיי האבן א ערליכע ווייב, א ערליכע שטוב, א מאמע פאר 
זייערע קינדער, א מאמע וואס איר גאנצע מח איז נאר אירע קינדער, ווי אזוי זי קען זיי מחנך 

א מאמע וואס ליינט  זיין מיט יראת שמים, א מאמע וואס גיסט אפ די קינדער נעגל וואסער,
קריאת שמע מיט די קינדער, זוכן זיי ווי קען איך מער אויפרייסן מיין ווייב וכו', ווי קען 

  איך אריין ברענגען מיין ווייב אין די גוי'אישע וועלט.

, ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּוןדערפאר, יעצט ווען מיר שטייען אין אזא פארכטיגע צייט, וואס "
ַהֶּזה", דארפן  ְּכַהּיֹום ִנְפַקד א ", די גאנצע וועלט ווערט גע'משפט, "ִמייֹאֵחזּוןְוִחיל ּוְרָעָדה 

מיר אלע תשובה טון, און זיך גוט בארעכענען: 'וואס וויל איך פון מיר? וואס וויל איך פון 
מיין ווייב, ווי אזוי וויל איך מיינע קינדער זאלן אויסזען? וואסערע שטוב וויל איך 

מאך דיר אליינס א שטיקל חשבון הנפש, בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט אויפשטעלן?' 
האבן שכל צו וויסן וואס איז גוט און וואס איז נאר דמיונות; איך שרייב דיר א קליינע 

  תפילה וואס דו זאלסט בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג:

קיינעם  "רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל זיין א צופרידענער מענטש, איך זאל
נישט מקנא זיין, איך זאל זיין שטענדיג פרייליך, איך זאל האבן שלום בית, עס זאל זיין 
צווישן אונז אהבה ואחוה ושלום וריעות. הייליגע באשעפער האב אויף מיר רחמנות, מיין 
קאפ איז מיר אזוי פארדרייט און פארקרומט, איך היט נישט מיינע אויגן, און דורך דעם איז 

עד כדי כך, אז איך בין נישט צופרידן פון מיין ווייב. אנשטאט  -יין מח אויסגעברענט מיר מ
איך זאל דיר דאנקען און לויבן א גאנצן טאג אז איך האב חתונה געהאט, און אז איך האב 
זוכה געווען צו האבן א ווייב מיט קינדער, דריי איך מיך ארום נישט צופרידן, יעדן טאג 



ֹ ; וְ ינּוזִ ֲא פ' ַה  | הנָ מּוֱא  תֹוצָ עֲ  | יז ה א'כָ ָר ּבְ את ַה ז  

דערש, איך ווייס נישט וואס גייט פאר מיט מיר, עס איז ממש ביי מיר וויל איך עפעס אנ
 ,הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרעמקוים געווארן: "  ְלאֹור ְואֹור ְלחֹׁשֶ ָׂשִמים  ,ָׂשִמים חֹׁשֶ

ז ", וויי פאר די מענטשן וואס טוישן אויף, און זאגן אויף גוטס אַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר
דאס איז שלעכט, און אויף שלעכטס אז דאס איז גוטס, וויי פאר די מענטשן וואס מיינען 
אויף ביטער אז דאס איז זיס, און אויף וואס איז באמת זיס אז דאס איז ביטער. הייליגער 

 ְּבָרא ָטהֹור באשעפער, איך דארף א נס, איך דארף א נייע מח, איך דארף א נייע הארץ, ֵלב
באשאף מיר א ריינע נייע הארץ, איך זאל קיינעם נישט מקנא זיין, איך זאל זיין  - ֱאִקים ִלי

  צופרידן מיט וואס דו געבסט מיר, רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות".

אזוי זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל, ביז דו וועסט ארויס 
(ליקוטי מוהר"ן, ער יצר הרע, אזוי דער רבי זאגט גיין פון אלע דיינע דמיונות, וואס דאס איז ד

אז מען דארף געבן א נייע נאמען פארן יצר הרע, מען דארף אים אנרופן  חלק א', סימן כה)
"דמיונות"; ווייל דאס איז זיין גאנצע כח, ער מאכט א מענטש זאל דמיונ'ען אז אויב וועט 

און אזוי, דעמאלט וועט ער זיין צופרידן.  ער משוגע מאכן זיין ווייב, און זי וועט גיין אזוי
זע זיך איבער צו בעטן און מאכן שלום, ווייל אז עס איז דא שלום איז דער אייבערשטער 

  דארט, און אז דער אייבערשטער איז דארט איז דא אלע ברכות וישועות.

רף יואל בן ריצא רעכיל, איך דא -איך בעט דיר זייער דו זאלסט מתפלל זיין פאר מיר 
אסאך תפילות אז איך זאל האבן כח און מח ווייטער ממשיך צו זיין מיט אלעס וואס איך 
טו, אנגעפאנגען מיט די ישיבה, תלמוד תורה, מיידל סקול, הדפסה און מפיץ זיין דעם 
רבינ'ס עצות אויף די גאנצע וועלט וכו' וכו'. איך האף לכבוד דעם נייעם יאר וועסטו מיר 

ו קענסט נאר, און איך דאנק אלע מיינע תלמידים וואס העלפן מיר א העלפן מיט וואס ד
גאנץ יאר. איך בין מתפלל פאר דיר און פאר אלע מיינע תלמידים א גאנץ יאר, און אין 
אומאן האב איך זייער אסאך מתפלל געווען פאר דיר און פאר אלע מיינע תלמידים, איז 

  בעט איך דיר, זיי דו אויך מתפלל פאר מיר.

  דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן שוין אויסגעלייזט ווערן פון גלות, אמן.

  א גמר חתימה טובה, און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  
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  רת השם יתברךבעז

 תשע"ח לפ"ק שנת, תשרי' ט, כפור יום ערב, א-הברכה וזאת פרשת שבת ערב

  לכבוד מרת ... תחי'

כיפור, עס איז נישט קיין צייט צו שרייבן בריוו היינט, מיר שטייען יעצט ערב יום 
היינט ערב יום אבער אפאר ווערטער וועל איך דיר שרייבן, וואס דו זאלסט זיך פארנעמען 

  לכבוד דעם נייעם יאר. כיפור 

און שרייבן און זיך בעטן און וויינען צו די פרויען,  רעדן אסאך זייער פלעגט א"שוהרמ
עס שטייט און מוהרא"ש פלעגט כסדר אראפברענגען וואס , האר די רןאפשע זיך זאל מען
ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם "'): :(נשא קכההקדוש  זוהר אין

אז איר האר מענטש, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' 
'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', און דאס איז פון די  ,פון קאפ זאל זיך ארויסזען

יסודות פון א אידישע שטוב, אז מען זאל נישט זען די האר פון די פרוי; 'ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת 
געדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס גייט מיט אויפ

שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא' איז זי גורם אז עס זאל זיין ארימקייט אין שטוב, 
'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא' און זי איז גורם אז אירע קינדער וועלן נישט מצליח זיין 

שט זיין חשוב, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' און זי איז גורם אז די ס"מ און זיי וועלן ני
און די נישט גוטע זאלן זיין אין איר שטוב. זאגט ווייטער דער זוהר: 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער 

ס איר האר זעט זיך איז דאס אלעס גורם? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרוי ווא
האר זאל זיך נישט  עט אכטונג אז אירבוואס גע ויארויס". און פארקערט איז נאך מער, א פר

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

דערפאר בעט איך דיר זייער שטארק דו זאלסט זיך פארנעמען נישט צו גיין מיט דיינע 
 "שמוהראאלע צרות קומען פון דעם וואס די פרוי גייט מיט איר אייגענע האר. האר, ווייל 

זיך ן שער זיי ווען, צרות אלע איינשפארן געקענט ווען וואלטן מענטשן" געזאגט: מיר האט
, וואס זאל מען טון אז זיי זענען גרייט צו ליידן צרות אבי צו האבן די אייגענע אפ די האר

נישט פארשטעלן די שכר פון א פרוי וואס געבט אכטונג אז איר . מען קען זיך גאר"האר
האר זאל זיך נישט ארויס זען אפילו אין שטוב, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

וואס האט געהייסן קמחית  וי, עס איז געווען א פרְלִקְמִחית ָלּה ָהיּו ָּבִנים "ִׁשְבָעה מז.):(יומא 
, און אלע זענען געווען כהנים ְגדֹוָלה ִּבְּכהּוָנה ִׁשְּמׁשּו ְוֻכָּלןער, און זי האט געהאט זיבן קינד

יָת  ַמה: ֲחָכִמים ָלּה ָאְמרּוגדולים.  ? האבן די חכמים איר געפרעגט: וואס ְלּכַ  ֶׁשָּזִכיָת  ָעשִֹ
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 ֵּביִתי קֹורֹות ָראּו א ִמָּיַמי: ָלֶהם ָאְמָרההאסטו געטון אז דו האסט זוכה געווען צו דעם? 
: איך האב אייביג אכטונג געגעבן אז די ווענט פאר די חכמים , האט זי געזאגטִריַׂשעֲ  ְקָלֵעי

זעט מען פון דעם אז ווען מען פירט  ";ז זאלן נישט זען מיין הארויאון די דאך פון מיין ה
  זיך מיט צניעות האט מען נאכדעם נחת פון די קינדער.

יינע קליידער זאלן זיין אויך זאלסטו אכטונג געבן פון היינט און ווייטער אז ד
צניעות'דיג, דו זאלסט נישט אנטון קיין קליידער וואס זענען קורץ, שמאל אדער 

, ֶׁשָּבִאָּׁשה ְצִניעּות" :אות בנים, סימן ט) ,דותי(ספר המדער הייליגער רבי זאגט אויסגעשניטן וכו', 
ועט זי זוכה זיין צו גוטע ו אז א פרוי גייט אנגעטון צניעות'דיג, ֲהגּוִנים", ְלָבִנים ָלּה ְמַזֶּכה

; פרעג איך דיר, ווער וויל נישט זוכה זיין צו גוטע קינדער? דו ווייסט דאך און דו קינדער
זעסט דאך וואס גייט פאר אין אונזער דור, וויפיל אידישע קינדער פאלן אוועק פון 

בי געבט אידישקייט, וויפיל בחורים און מיידלעך פאלן אוועק טאג טעגליך, איז אז דער ר
ֲהגּוִנים", דארפן מיר דאך זיך  ְלָבִנים ָלּה ְמַזֶּכה, ֶׁשָּבִאָּׁשה ְצִניעּות"א עצה און א הבטחה 

צוכאפן צו דעם און פאלגן דעם הייליגן רבי'ן, וועלן מיר האבן ערליכע קינדער און נחת 
  פון זיי.

ום אויב דו האסט קליינע קינדער דארפסטו נישט קומען אין שול דאווענען אפילו י
כיפור; א מאמע פון קליינע קינדער קומט צו בלייבן אין שטוב, דאס איז איר עבודת השם 

צו שפילן מיט אירע קינדער און זיך אפגעבן מיט זיי, אויב מען האט שוין עלטערע קינדער  -
  וואס קענען אכטונג געבן אויף די קינדער דעמאלט קען מען יא קומען אין שול.

פאר דיר און פאר דיין מאן און קינדער אז איר זאלט האבן א  זע צו בעטן יום כיפור
גוט יאר, ווייל די תפילות פון א פרוי איז זייער חשוב אויבן אין הימל. חכמינו זכרונם לברכה 

ווען עס איז דא א טריקעניש און מען איז גוזר תענית, שיקט מען צו צום עמוד  (תענית טז:)זאגן 
לֹו', ער האט קינדער און האט נישט קיין געלט זיי צו  ְוֵאין טּוָּפלדוקא איינעם וואס איז א 'ְמ 

שפייזן, ווייל איינער וואס האט קליינע קינדער איז זיין הארץ מער צעבראכן, און אזא 
איינער דאווענט מיט זיין גאנצע הארץ; דאס זעלבע איז א פרוי וואס זי איז מיט די קינדער 

  עבראכן און אירע תפילות גייען ארויף זייער הויך.א גאנצע טאג, איר הארץ איז מער צ

דער הייליגער רבי האט זייער געהאלטן פון די תפילות וואס פרויען בעטן; מען האט 
פארציילט פארן רבי'ן אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "ווען משיח 

געזאגט: "עס איז נישט  וועט קומען וועט מען בטל מאכן די ווייבער שול", האט דער רבי
אמת, און עס קען נישט זיין אז דער בעל שם טוב האט דאס געזאגט, פארקערט; משיח 



ֹ ; וְ ינּוזִ ֲא פ' ַה  | הנָ מּוֱא  תֹוצָ עֲ  ה א'כָ ָר ּבְ את ַה ז  כ | 

וועט קומען בזכות די תפילות פון אידישע פרויען וואס זיי דאווענען און בעטן אז משיח 
  זאל קומען".

ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא , ָבר ָקָטןֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ָּד " (שיחות הר"ן, סימן לג)דער רבי זאגט 
, ביי דער וועלט איז אמונה א קלייניקייט, אבער ביי מיר איז דער עיקר אמונה, דָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹ

ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִׁשים ְוַהֲהמֹון  ַרק ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור, ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹות ְּכָלל
". אמונה אן קיין חקירות און אן קיין חכמות, נאר פשוט אזוי ווי ַהְּכֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים ַעם

פרויען און פשוט'ע מענטשן גלייבן; זעט מען פון דעם אז דער רבי האט זייער שטארק 
  געהאלטן פון תפילות פון פרויען.

ה ווערט זאלסט אסאך בעטן פאר ערליכע קינדער, און זאלסט וויסן אז יעדע תפיל
מען זוכה צו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. שפעטער איז אוועק געלייגט, און 

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו ערליכע קינדער, בעט דעם אייבערשטן: 
קינדער וואס וועלן דיר דינען, קינדער וואס וועלן לערנען און דאווענען און זיך פירן מיט 

בזכות דעם וואס איך געב אזוי שטארק אכטונג אויף צניעות. אייבערשטער  -שמים יראת 
העלף מיר איך זאל מיך קענען שטארקן אויף מיין יצר הרע און איך זאל געדענקען אז עס 
לוינט זיך נישט וועגן אביסל שיינקייט וכו' צו פארלירן מיינע קינדער, בפרט אז דער 

גוטע קינדער קומט ווען די מאמע געבט אכטונג אויף איר  הייליגער זוהר הקדוש זאגט אז
האר עס זאל זיך נישט ארויסזען, אפילו אין שטוב, דערפאר בעט איך דיר אייבערשטער, 
העלף מיר איך זאל זיך נישט שעמען פון מענטשן צו גיין אנגעטון בצניעות, נאר איך זאל 

אויך בעט  ערליך און הייליג וכו' וכו'",זיין שטאלץ מיט דעם, און מיינע קינדער זאלן זיין 
איך זאל ווייטער קענען אז פאר מיר: יואל בן ריצא רעכיל, זיין מתפלל זאלסט  איך דיר

  יט מיין ארבעט.מממשיך זיין 

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  
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  ותשובות~~~ ~~~שאלות

  תוכן השאלה

  ישיבה שליט"א,לכבוד דער חשובער ראש 

ברוך ה' אז יעצט ווערט די ערשטע יאר אין מיין לעבן וואס איך האב זוכה געווען פאקטיש צו ענדיגן יעדע 

  וואך די פרשה שנים מקרא ואחד תרגום!

א גרויסן יישר כח פאר די חיזוק. און איך קען זאגן אז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב 

וואס איך האב געלערנט, אריינגערעכנט אויך שווערע פרשיות, ווי למשל תרומה און תצוה פון  95%פארשטאנען 

ווי אזוי מען בויעט דעם משכן, און פרשת ויקרא וואו מען לערנט איבער די קרבנות. איך האב אייביג געמיינט אז 

אב דאס זוכה געווען צו לערנען דאס איז אזוי שווער און איך וועל דאס קיינמאל נישט פארשטיין, און ב"ה אז איך ה

  און צו פארשטיין.

איך האב געוואלט פרעגן וואס איך טו מיט די פרשיות וזאת הברכה און בראשית? איך וועל עס נישט קענען 

  ענדיגן אום שמחת תורה.

  אויך וויל איך וויסן אויב דאס זאגן די ווערטער פון רש"י הייסט אן הפסק אינמיטן מעביר סדרה זיין.

  אירמ

  תשובה מאת הראש ישיבה:

  לפ"ק תשע"ז שנת, אלול כ"ו, האזינו פרשת' א יום -רת השם יתברך בעז

  לכבוד מאיר נרו יאיר

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו ביסט זוכה צו לערנען יעדן טאג אביסל 
ג ביז שלישי, זונטאג ביז שני, מאנטא -חומש, און דו ביסט מעביר סדרה יעדן טאג אביסל 

  און אזוי ווייטער.

 ָחׁשּוב ְוֵאילַ  ִראׁשֹון "ִמּיֹום :ג)סעיף  ,ה"סימן רפאורח חיים, (אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט 
דער משנה ברורה ברענגט פון זונטאג קען מען שוין אנהייבן מעביר סדרה זיין. , ַהִּצּבּור" ִעם

האט זיך אזוי געפירט, יעדן  אז ער רכה,כר צדיק לבז הייליגן ווילנער גאוןפונעם  (שם)אראפ 
טאג האט ער מעביר סדרה געווען אביסל; זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג 
ביז רביעי און אזוי ווייטער. אז מען גייט אויף דעם וועג, דעמאלט איז מען מעביר סדרה 
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מען האט מסיים געווען און ווען עס קומט סוף יאר איז א מורא'דיגע שמחה אז  ,יעדע וואך
  .חמשה חומשי תורה

 "ִוְיֵרא (שם, סעיף ב):וואויל איז דיר אז דו לערנסט אויך רש"י; אין שלחן ערוך שטייט 
י", א ירא שמים זאל מעביר סדרה זיין סיי תרגום און "ַרִּׁש  ֵּפירּוׁש ְוַגם ַּתְרגּום, ִיְקָרא ָׁשַמִים

גרויסקייט פון לערנען חומש רש"י;  סיי מיט רש"י. דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס
מען זאגט נאך פון הייליגן שר שלום פון בעלזא זכותו יגן עלינו, אז ער האט געזאגט: "ווער 
עס וועט לערנען און ענדיגן יעדע וואך חומש מיט רש"י, איז פארזיכערט אז ער וועט זיצן 

יגן רבי פנחס'ל קאריצער אויף יענע וועלט אין די היכל פון רש"י", אויך שטייט פון הייל
  זכותו יגן עלינו אז לערנען חומש רש"י יעדע וואך איז מסוגל צו האבן אמונה.

 אזוי אויך זאגט מען נאך פון צדיקים אויף דעם לשון וואס שטייט אין מבחר: "ִוְיֵרא
גום און י", א ירא שמים זאל מעביר סדרה זיין סיי תר"ַרִּׁש  ֵּפירּוׁש ְוַגם ַּתְרגּום, ִיְקָרא ָׁשַמִים

  סיי מיט רש"י, אז דאס אליין מאכט א מענטש ער זאל ווערן א ירא שמים.

מען זאגט נאך פון הייליגן רבי ישכר דוב מבעלזא זכותו יגן עלינו, וואס ער האט 
געזאגט, אז א טאג וואס מען לערנט חומש מיט רש"י, איז מען פארזיכערט אז אין דעם טאג 

  וועט מען נישט זינדיגן. 

ס איז באוואוסט אז דער הייליגער בעל התניא זכותו יגן עלינו האט איינגעפירט און ע
א סדר פאר זיינע תלמידים אז זיי זאלן יעדן טאג לערנען חומש מיט רש"י איינגעטיילט 
אויפן וואך, און אזוי האבן אלע רבי'ס פון חב"ד זיך געפירט, און אזוי פירן זיך היינט אויך 

צו לערנען חומש רש"י איינגעטיילט אויפן וואך, ווייל דאס ברענגט  חסידי חב"ד, יעדן טאג
  יראת שמים.

 -ווען מען איז מעביר סדרה און מען לערענט רש"י, איז דאס נישט קיין הפסק 
פארקערט דאס איז די מצוה, צו לערנען חומש מיט רש"י. בכלל דארף מען וויסן אז אפילו 

 ֵאין ִּתינֹוקֹות "ְמַלְּמֵדי (שם):וי מען זעט אין שלחן ערוך מען איז מפסיק איז מען יוצא, אזוי ו
ְּבַׁשָּבת", א מלמד וואס לערנט די גאנצע פרשה מיט די קינדער  ַהָּפָרָׁשה ְוִלְּקרֹות ַלֲחזֹר ְצִריִכים

דארף נישט מעביר סדרה זיין, ווייל ער האט דאס שוין געלערנט מיט די קינדער; זעט מען 
מפסיק, און אפילו מען זאגט עס נישט מיט קיין טעמים (טראפן) פון דעם, אז אפילו מען איז 

  איז מען יוצא לכתחילה.
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עס איז ידוע דעם סיפור ביי סאטמארע חסידים אז דער הייליגער קדושת יום טוב זכותו 
יגן אלינו האט געשיקט זיינע צוויי קינדער דער 'עצי חיים' און דעם בעל 'דברי יואל', ווען 

עווען גאר קליין, זיי זאלן גיין נעמען א ברכה פון דעם הייליגן צדיק רבי זיי זענען נאך ג
מרדכי'לע מנאדבורנא זכותו יגן עלינו, ער האט זיי געבענטשט און זיי געזאגט די ווערטער: 
"קינדערלעך, פילעוועט זיך אין חומש רש"י (לערענט אסאך חומש רש"י), איך האב 

בן נישט געוואוסט וואו דער אייבערשטער וואוינט, געקענט גרויסע גאונים וואס זיי הא
  ווייל זיי האבן נישט געלערנט חומש רש"י".

אזוי אויך דערציילט מען אז דער הייליגער ר' מרדכי'לע מנאדבורנא זכותו יגן עלינו 
איז אמאל געווען אין שטאט חוסט, וואו דער הייליגער ערוגת הבושם איז געווען רב, דער 

כותו יגן עלינו האט געהאט א ישיבה פון עטליכע הונדערט בחורים, און ערוגת הבושם ז
דער צדיק ר' מרדכי'לע איז געקומען באזוכן דעם ערוגת הבושם, און דער ערוגת הבושם 
האט אים געבעטן ער זאל באזוכן זיין ישיבה, ער זאל זיין ווי פלייסיג זיי לערנען, און ווי 

אריבערגאנגען אין די ישיבה זען די בחורים, ' מרדכי'לע איז ראון ערליך זיי פירן זיך אויף, 
ארויסגעקומען האט אים דער ערוגת הבושם געפרעגט: "נו, וואס זאגט איר ווען ער איז 

אויף מיינע בחורים?" האט אים ר' מרדכי'לע געענטפערט: "זיי האבן נישט קיין יראת 
זייער דערשראקן און שמים!" הערנדיג דאס איז דער ערוגת הבושם געווארן 

י קען זיי אזא זאך? און ער פרעגט דעם הייליגן ר' מרדכי'לע: "רבי, ופארוואונדערט, ווי אז
פארוואס זאגט איר אזוי?!" האט ער אים געענטפערט: "ווייל זיי לערנען נישט קיין חומש 

רשט ער נאכגעפא ר געוואונדערט אויף דעם, האטרש"י!" דער ערוגת הבושם האט זיך זייע
האבן אים געענטפערט און זיי ביי זיינע תלמידים אויב זיי ענדיגן יעדע וואך חומש רש"י, 

איז נישט פארקומען פרייטאג צופרי, און עס פלעגט אז נישט, ווייל די וועכנטליכע פארהער 
מעביר סדרה זיין, האט שוין דער ערוגת הבושם  קיין צייט ווען צו עןקומאויסגע

מרדכי'לע ווייסט וואס ער רעדט, און ער האט איינגעפירט אין זיין ישיבה פארשטאנען אז ר' 
  אז מען זאל פארהערן זונטאג, און מען זאל יעדן טאג לערנען חומש רש"י.

בנוגע וואס דו פרעגסט פון ווען מען קען שוין מעביר סדרה זיין פרשת וזאת הברכה; 
אן ליינען וזאת הברכה, מען דארף  מען קען שוין מעביר סדרה זיין פון ווען מען הייבט

נישט ווארטן ביז שמחת תורה. אויך קען מען שוין אנהייבן פרשת בראשית מיום ראשון 
ואילך, מען דארף נישט ווארטן ביז שמחת תורה, בפרט היי יאר ווען שמחת תורה געפאלט 

ית, החכם אויס פרייטאג, און עס בלייבט איבער נאר שבת צו מעביר סדרה זיין פרשת בראש
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עיניו בראשו שוין אנצוהייבן פון זונטאג חול המועד סוכות יעדן טאג מעביר סדרה זיין 
  שנים מקרא ואחד תרגום.

עס איז דא אסאך וואס האלטן נישט אזוי, אבער אזוי האב איך מקבל געווען פון 
שוין מוהרא"ש זכותו יגן עלינו. מוהרא"ש איז געווען זייער שטארק אין דעם אז מען זאל 

אנהייבן פאר שמחת תורה מעביר סדרה זיין פרשת בראשית, בפרט ווען שמחת תורה 
פרייטאג, מען געבט זיך איין דריי און  -געפאלט אויס אזוי ווי די יאר הבא עלינו לטובה 

  מען ליינט שוין ביי מנחה פרשת נח.

פשיטות וועט וואויל איז פאר דעם וואס לאזט זיך נישט נארן און פירט זיך בתמימות ו
  ער שיין מצליח זיין.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ישיבה, און זיך מיטכאפן מיט די געלויבט דער אייבערשטער אז איך האב זוכה געווען צו פאלגן דעם ראש 

חבריא קדישא, די בחורים וואס האבן זיך אונטער גענומען צו לערנען פערציג טעג מסכת תענית. ב"ה די 

  קומענדיגע ערב שבת איז די פערציגסטע טאג.

זוי וויל איך בעטן, אויב ס'איז מעגליך, אז דער ראש ישיבה זאל מיר שרייבן פונקטליך די סדר הדברים ווי א

און וואס האט מוהרא"ש זי"ע צוגעזאגט, כדי איך זאל זיך קענען מחזק זיין און ווארטן מיט געדולד אויף מיין 

  ישועה.

אילו פינו מלא שירה כים וכו' קען איך נישט גענוג דאנקען דעם ראש ישיבה פאר'ן אריינלייגן אין מיר די 

 .שיינע עצות און הדרכות פון הייליגן רבי'ן

  אהרן
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  בה מאת הראש ישיבה שליט"א:תשו

 א, ה' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ב' פרשת וזאת הברכה -זרת השם יתברך בע

  לכבוד הבחור היקר לי מאוד אהרן נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

אשריך ואשרי חלקך אז דו האסט זוכה געווען צו לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, 
פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, דו האסט געטון די סגולה  -פערציג טעג ברציפות 

וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט צוגעזאגט פאר אלע בחורים, אז ווער עס וועט לערנען 
יעדן טאג גאנץ מסכת תענית פערציג טעג ברציפות פון ט"ו אב ביז ראש השנה, איז ער 

  מבטיח א שידוך.

מיר זענען געווען אין קעמפ "מחנה תפארת  געווען איז דאס זומער שנת תשע"א,
עלענוויל ניו יארק, די דריטע יאר פון ווען איך האב געעפענט די ישיבה.  -התורה ברסלב" 

דעמאלט איז נישט געווען קיין איין חתן אין ישיבה, ווייל מען האט זייער מבזה געווען די 
יר און אויף די ישיבה וכו', ישיבה, און מען האט ארויסגעלאזט א שלעכטע נאמען אויף מ

וואס דאס האט געברענגט אז מענטשן האבן מורא געהאט צו נעמען א בחור פון ישיבה 
פאר אן איידעם. יעדעס מאל מען האט אנגעטראגן א שידוך פאר איינעם, און יענער האט 
  געהערט אז דער בחור לערנט אין ברסלב, האט יענער גלייך אראפגעהאקט דעם טעלעפאן.

ך פלעג כסדר פרעגן פון מוהרא"ש: "וואס וועט דא זיין, קיינער וויל נישט נעמען אי
קיין בחור פון ישיבה?!" און מוהרא"ש פלעגט מיר ענטפערן: "וועסט נאך זען, עס וועט 
קומען א צייט, וואס די מיידליך וועלן נאר וועלן בחורים פון דיין ישיבה", דעמאלט האט 

א"ש וויל מיר סך הכל מחזק זיין וכו', ווייל במציאות, אז עס דאס אויסגעקוקט ווי מוהר
זאל טאקע אזוי זיין האט מען דעמאלט נישט געקענט טראכטן, אבער היינט צו טאגס זעט 
מען וואס הייסט א ברכה פון א צדיק; צענדליגער שידוכים זענען געווארן נאר ווייל די 

נאר א בחור פון ישיבה, ווייל זיי הערן די מיידלעך האבן זיך איינג'עקשנ'ט אז זיי ווילן 
דרשות פון ישיבה, און זיי הערן ווי אזוי די בחורים וואקסן אויף מיט מידות טובות, מיט 

  שכל, וואס מען הערט נישט אין אנדערע פלעצער וכו'.

איך האב דעמאלט געשריבן בריוון פאר מוהרא"ש זכרונו לברכה אז די בחורים וויינען 
י ווילן חתונה האבן וכו', און מוהרא"ש האט מיר געשריבן אז ער גייט קומען צו מיר, זי
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חמשה עשר באב אין קעמפ מאכן א סעודה, און ער גייט ברענגען שידוכים. אזוי איז געווען, 
מוהרא"ש איז געקומען אין קעמפ, און מען האט געמאכט א סעודה לכבוד חמשה עשר 

אגט אזוי: "איך זאג צו פאר אלע בחורים וואס זענען באב, ביי די דרשה האט מוהרא"ש געז
פון  -זיבעצן יאר און העכער, יעדער בחור וואס וועט יעדן טאג לערנען גאנץ מסכת תענית 

ט"ו אב ביז ראש השנה, זאג איך צו אז ער וועט טרעפן זיין שידוך גלייך נאך ראש השנה"; 
זיך גלייך אנגעפאנגען שידוכים איינס  וואס זאל איך דיר זאגן, כאשר אמר כן היה, עס האט

נאכן צווייטן, און אלע זענען חתנים געווארן און חתונה געהאט, און זיי האבן א שיינע 
  לעבן.

עס זענען געווען אפאר בחורים וואס האבן נישט געטראפן זייער שידוך גלייך 
ין שידוך? איך וואס הייסט? וואו איז מי -דעמאלט, אין אנהייב האבן זיי געהאט קשיות 

האב דאך געזאגט מסכת תענית פערציג מאל? למעשה, שפעטער ווען זיי האבן געטראפן 
  זייער שידוך, האבן זיי געזען אז זייער כלה איז נאך געווען יונג וכו'.

פון  -דערפאר אז דו שרייבסט מיר אז דו האסט געלערנט יעדן טאג מסכת תענית 
  טו זיין זיכער אז דו וועסט בקרוב א חתן ווערן.חמשה עשר באב ביז ראש השנה, זאלס

", ָּוַנת ֱאלּול ֵהם ִּתּקּון ִלְפַגם ַהְּבִריתּכַ ַּדע, ֶׁש "(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פז): דער רבי זאגט 
ַאֵּבד ֵמֲחַמת ֶזה ַהְּפָגם יּוַכל לְ  ,ְוִלְפָעִמיםחודש אלול איז מסוגל צו פארעכטן פגם הברית, "

", ווען א מענטש זינדיגט אין פגם א ֶאת ִזּוּוגֹוִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָּנָטה ִמִּזּוּוגֹו ָקֶׁשה לֹו ִלְמצֹ, גֹוֶאת ִזּוּו
ְולא ִּתְהֶיה  ַוֲאִפיּלּו ִאם ִיְמָצא ֶאת ִזּוּוגֹו, ִּתְהֶיה לֹו ְמַנֶּגֶדתהברית פארלירט ער זיין שידוך, "

ס האט שוין זיין שידוך, ער האט שוין חתונה ", און אפילו איינער וואנֹוָטה ַאַחר ְרצֹונֹו
געהאט, אויב איז ער פוגם בברית וועט זיך זיין ווייב קריגן מיט אים וכו'. זאגט דער רבי: 

", חודש אלול קען מען פארעכטן וואס מען האט פוגם ְוחֶֹדׁש ֱאלּול ֶׁשָאז ְיכֹוִלין ְלַתֵּקן ֶזה"
", דעמאלט איז מען גֹו, ְוִהיא ֵאיָנּה ְּכֶנְגּדֹו, ַרק ִּכְרצֹונֹוֲאַזי מֹוֵצא ִזּוּוגעווען בפגם הברית, "

  זוכה צו טרעפן א שידוך.

זאגט דער רבי אז דאס איז מרומז אינעם פסוק וואס אברהם אבינו האט געזאגט פאר 
 "תֹאֶבה ָהִאָּׁשה"א 'ִאם '"וְ (בראשית כד, ח): אליעזר ער זאל גיין זיכן א שידוך פאר יצחק אבינו 

, די ראשי תיבות פונעם פסוק איז אלול, און אינמיטן שטייט די ווערטער ֲחֶריך"'ֶלֶכת ַא 'לָ 
ך, ווייל אז ", דאס קומט אונז ווייזן אז אלול איז מסוגל צו טרעפן א שידותֹאֶבה ָהִאָּׁשה"

מען טוט תשובה, מען געבט זיך אונטער צום אייבערשטן און מען וויל גארנישט, מען וויל 
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נאר טון דעם רצון השם, איז מען זוכה צו טרעפן א שידוך, און מען איז זוכה צו האבן שלום 
  בית.

דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט בקרוב א חתן ווערן, און זוכה זיין צו 
  עלן א בית נאמן בישראל, אמן.אויפשט

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה

  לכבוד הרה"ג הראש ישיבה שליט"א,

יאר, און איך קום שוין ראש השנה אויף אומאן פון יאר תשס"ד.  20איך בין א ברסלבער חסיד שוין בערך 

הערן אייערע שיעורים אין איך האב געהערט ווי איר זאגט ביי די  די לעצטע פאר יאר האב איך אנגעהויבן צו

שיעורים אז מקען נישט זיין קיין ברסלבער חסיד אויב מ'לערנט נישט דעם רבינ'ס ספרים, איך האב טאקע 

אנגעהויבן צו לערנען חיי מוהר"ן און שיחות הר"ן, און איך קען עס כמעט אויסענווייניג. אויך האב איך שוין 

 ערנט כמעט די גאנצע ליקוטי מוהר"ן און אביסל ליקוטי תפילות.געל

איר זאגט אפאר מאל ביי די שיעורים אז אן עם הארץ גייט אין מקוה פרייטאג פאר'ן זמן. האב איך געוואלט 

פארשטיין וואס ס'האט א שייכות צו זיין פארשלעפט און גיין שפעט אין מקוה, מיט'ן זיין א עם הארץ? אויך איך 

אב אין ערגעץ נישט געטראפן דעם רבי'ן רעדן פון מקוה פרייטאג בכלל. איך וועל זיך פרייען אויב איר ענטפערט ה

  מיר.

  תודה רבה פאר די וואונדערליכע שיעורים.

  שמואל

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 א, ה' תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  שמואל נרו יאיר לכבוד

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו
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בעיקר  -איך האב זייער הנאה אז דו האסט אנגעפאנגען צו לערנען דעם רבינ'ס ספרים 
"מיט יעדע שיחה  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):שיחות הר"ן און חיי מוהר"ן; דער רבי האט געזאגט 

און נישט סתם אן ערליכער איד  וואס איך שמועס מיט ענק קען מען זיין אן ערליכער איד,
נאר אן ערליכע איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד"; וואויל איז דיר אז דו לערנסט דעם 
רבינ'ס ספרים און דו זאגסט ליקוטי תפילות, ווייל נאר אז מען לערנט דעם רבינ'ס ספרים 

  האט מען א שייכות מיטן רבי'ן.

טייט אז דער רבי פלעגט גיין אין מקוה ערב שבת דאס וואס דו פרעגסט מיר וואו עס ש
פרי; עס וואונדערט מיר פארוואס דו פרעגסט דאס, ווייל דו שרייבסט מיר אז דו קענסט 
שוין אויסענווייניג חיי מוהר"ן און שיחות הר"ן. קוק ווי ר' נתן פארציילט דעם סיפור ווען 

די ערשטע  (חיי מוהר"ן, סימן קפד):לי" דער רבי האט אנגעהויבן צו מגלה זיין דעם "תיקון הכל
מאל וואס דער רבי האט אנגעהויבן צו מגלה זיין דעם "תיקון הכללי" איז געווען ערב שבת, 

ְוַעְכָׁשיו ָיַׁשב ְוִדֵּבר ִעָּמנּו , ַּדְרּכֹו ָהָיה ָּתִמיד ֵליֵל ַלֶּמְרָחץ ָסמּו ַאַחר ֲחצֹותשרייבט ר' נתן: "
", געווענליך פלעגט דער רבי גיין גלייך נאך חצות אין מקוה לכבוד שבת, ַעד ָסמּו ָלֶעֶרב

און זיך אראפ לייגן שלאפן לכבוד שבת, אבער דאס מאל האט דער רבי געשמועסט מיט 
  אונז ביז ממש פארן זמן.

מען דארף זייער אכטונג געבן צו גיין אין מקוה פרי, ווייל אז מען גייט שפעט פארן 
(אורח חיים ל ווערן מיט חילול שבת; קוק וואס דער משנה ברורה שרייבט זמן קען מען נכש

 ַׁשָּבת, ִחילּול ַלֲחָׁשׁש ָהְרִחיָצה ִמְצַות ְיֵדי ַעל ָיבֹוא ֶׁשּלֹא ִלָּזֵהר ֶיׁש "ּוְמאֹד סימן רס, סעיף קטן א):
 ַעד ִּכְמַעט ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְקָצִרים, ְּכֶׁשַהָּיִמים ַהחֶֹרף ִּביֵמי ָּבֶזה ִנְכָׁשִלין ַהְרֵּבה ָהַרִּבים ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו

 הּוא ֶׁשְּפָעִמים ְלָידֹו, ִאיסּור ִמְזַּדֵּמן ֵּכן ַגם ְּבֶהֵּתר, ָהְרִחיָצה ֶעֶצם ֶאת ָּגַמר ִאם ְוַאף ֶׁשֲחֵׁשָכה,
קוק נאך ווי ער זאגט דארט אז  ְּבַׁשָּבת"; - ְדאֹוַרְייָתא ְמָלאָכה ֶׁשִהיא ְּבסֹוף, רֹאׁשֹו ֶאת סֹוֵרק

ווייל דאס גיין אין מקוה קומט אויס א מצוה הבא  ווער עס קען מוחה זיין זאל מוחה זיין,
בעבירה. חוץ מזה, אויב מען האט קינדער, און מען וויל זיי נעמען אין מקוה כדי זיי צו 
מחנך זיין ווי אזוי מען פירט זיך אויף אין מקוה וכו', טאר מען נישט גיין פארן זמן, ווייל 

ן, און עס איז נישט גוט צו גיין דעמאלט דעמאלט איז די מקוה זייער אנגעפילט מיט מענטש
  מכמה טעמים.

ער איז צו געקומען צו אז האט געזאגט כותו יגן עלינו בעל שם טוב זהייליגער דער 
דער און  גיין אין מקוה יעדן טאג. אלע זיינע מדריגות ווייל ער איז געווען זייער נזהר צו

מקוה איז טאקע נישט קיין " :עזאגטהאט ג כותו יגן עלינוז נערהייליגער ר' אהרן קארלי
  אבער צו וואס מקוה קען צו ברענגען קען נישט קיין שום אנדערע מצוה צו ברענגען. ,מצוה
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דערפאר, וואויל איז פארן מענטש וואס איז נזהר צו גיין אין מקוה, וועט ער זוכה זיין 
ט 'אין יענע רגע טובל -דעמאלט  ,ווען א מענטש טובל'ט זיך אין מקוהצו אלע ברכות; ווייל 

, אזוי נעמען פון זיך אלע דיניםצו מען אויבן אין הימל זיין נשמה, און מען איז זוכה אראפ 
 ַהָּצרֹות, ִנְתַּבֵּטל ִמְקָוה ְטִביַלת ְיֵדי "ַעל :), המתקת הדינים, סימן כב(ספר המידותווי דער רבי זאגט 

  .ָּבָאה" ִויׁשּוָעה

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה

  לכבוד דער ראש הישיבה,

קודם א ריזיגן ש'כח פאר אלע שיעורים און פאר אלע עצות פונעם רבי'ן, עס האלט מיך ממש ביים לעבן, 

  טאג. און איך שעפ חיות פין דעם יעדע מינוט פון

מיין שאלה איז בנוגע "קדש עצמך במותר לך". אין די פלאץ וואו איך בין אויפגעוואקסן איז מען זייער 

פארנומען מיט "קדש עצמך במותר לך", מען איז נאר פארנומען מיט דעם אז מען מוז זיך צוברעכן די תאוות, און 

ר שוין אפגעפרעגט אויף די פלאץ, מען קוקט אים אויב איינער קויפט זיך א שיינע קאר אדער א שיינע הויז איז ע

  אן ווי איינער וואס איז נאר פארנומען מיט נארישקייטן, און מען קוקט אים אראפ.

אויב דער ראש הישיבה קען ביטע אראפנעמען אפאר מינוט מיר צו ענטפערן וואס דער ראש הישיבה 

  האלט איבער די נושא.

  יישר כח און הצלחה רבה

  דוד

  מאת הראש ישיבה שליט"א:תשובה 

 א', ו' תשרי, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד דוד נרו יאיר
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  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחיה מיט די עצות פונעם הייליגן רבי'ן; 
"זיי זאלן מיר הערן איין תורה מיט דעם ניגון און  ימן שמ):(חיי מוהר"ן, סדער רבי האט געזאגט 

מיטן טאנץ, וואלט די גאנצע וועלט אויסגעגאנגען"; ווייל ווער עס הערט דעם רבינ'ס 
ווערט אן ערליכער איד, און הייבט אן בענקען צום  -ווערטער, זיינע עצות און התחזקות 

צום אייבערשטן פון דארט. מען קען  אייבערשטן, און אפילו ער פאלט אראפ, שרייט ער
נישט מסביר זיין פאר איינעם וואס האט נאך נישט טועם געווען פון רבינ'ס עצות, וואס 
דער רבי געבט אונז. די גאנצע לעבן ווערט געטוישט צום גוטן, און מען הייבט אן לעבן 

  מיטן אייבערשטן א גאנצן טאג.

ד, האט נישט צו טון צי מען האט א שיינע קאר וויסן זאלסטו אז צו זיין אן ערליכער אי
און א שיינע דירה, צי נישט; אן ערליכער איד איז איינער וואס גייט דריי מאל א טאג אין 
שול דאווענען מיט מנין אפילו עס איז אים זייער שווער, ווייל צופרי דארף ער לויפן 

רעדט נאך אינמיטן טאג ווען  ברענגען פרנסה, ביינאכט איז ער זייער אויסגעמוטשעט, ווער
דאך גייט ער אין שול דאווענען די דריי תפילות מיט  -ער איז אריין געטון אין פרנסה וכו' 

מסירות נפש. אן ערליכער איד איז איינער וואס רעדט איידל, ער שרייט נישט, ער רעגט זיך 
דט שיין אין שטוב, ער נישט אויף ווען עס גייט נישט אזוי ווי ער האט געוואלט וכו', ער רע

רעדט איידל צו זיין ווייב און קינדער, ער מאכט פרייליך זיין ווייב, ער שטארקט איר און 
דער איז אן ערליכער איד. אלעס אנדערש איז נארישקייטן, יא שיינע קאר,  -איז איר מחזק 

וערן אן נישט שיינע קאר, יא שיינע הויז נישט שיינע הויז, דאס געבט גארנישט צו צו ו
ערליכער איד אדער נישט ווערן. א שיינע קאר און א שיינע הויז איז נישט קיין מותרות, 
מותרות איז טייטש ווען מען לעבט אן דעם אייבערשטן, דעמאלט איז אלעס איבעריג. ווען 
א מענטש ווייסט אז אלעס וואס ער האט קומט פונעם אייבערשטן, ער דאנקט און לויבט 

אויף יעדע זאך, און אויף וואס ער האט, דעמאלט איז עס נישט קיין  דעם אייבערשטן
  מותרות.

ווען א מענטש נעמט אריין דעם אייבערשטן אין זיין לעבן, ער ברענגט אריין דעם 
דער אייבערשטער געפונט זיך אין זיין  –אלופו של עולם ביי זיך אין שטוב, ווערט "גאט" 

ם אייבערשטן, ער נעמט ארויס דעם 'א' דעם אלופו שטוב, אבער אויב ער נעמט ארויס דע
של עולם בלייבט איבער 'גט', און עס ווערט א גט רחמנא לצלן, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

אֹוְכָלָתן"; א  ֵאׁש - ָזכּו א, ֵּביֵניֶהן ְׁשרּוָיה ְׁשִכיָנה - ֶׁשָּזכּו ְוִאָּׁשה "ִאיׁש (סוטה יז.):לברכה זאגן 
ה, זיי לעבן מיטן אייבערשטן, האבן זיי א גוטע לעבן, אבער מאן און ווייב וואס זענען זוכ
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אויב חס ושלום זיי נעמען ארויס דעם אייבערשטן פון זייער לעבן, מען נעמט ארויס דעם 
און זיי ווערן  (עיין ברש"י שם)יו"ד פון איש און די ה"א פון אשה, בלייבט איבער אש מיט אש 

  פארברענט.

א מענטש האט. ווען א מענטש עסט, אויב מאכט ער א  אזוי איז מיט יעדע זאך וואס
ברכה, ער דאנקט דעם אייבערשטן, דעמאלט מעג ער הנאה האבן פון דעם. פארקערט, דער 
אייבערשטער האט באשאפן אלע גוטע עסן נאר אז מענטשן זאל הנאה האבן פון דעם און 

ַעל ָהָאֶרץ , ֱאֶהיךה' ָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְוָאַכְלָּת וְ " (דברים ח, י):אים דאנקען, אזוי ווי עס שטייט 
". אזוי אויך זעען מיר אין גמרא, חכמינו זכרונם לברכה פרעגן א קשיא ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלך

ּוְמלֹוָאּה", די וועלט באלאנגט פארן  ָהָאֶרץ' "ַלה (תהלים כד, א):איינמאל שטייט  (ברכות לה.):
ָאָדם", אז דער  ִלְבֵני ָנַתן "ְוָהָאֶרץ (תהלים קטו, טז):ייטע פלאץ שטייט אייבערשטן, און ביי א צוו

אייבערשטער האט געגעבן די ערד פאר די מענטשן? ענטפערן חכמינו זכרונם לברכה: 
ַהְּבָרָכה", ווען א מענטש מאכט א ברכה דעמאלט ווערט עס  ְלַאַחר ָּכאן, ְּבָרָכה קֹוֶדם "ָּכאן

ג דאס עסן און הנאה האבן פון דעם, אבער אויב ער מאכט נישט דעם מענטש'נס זאך, ער מע
  קיין ברכה, דעמאלט איז ער א גנב.

"; דער הייליגער לָ  ַּבֻּמָּתר ַעְצְמ  דאס וואס דו פרעגסט מיר וואס טוט זיך מיט "ַקֵּדׁש
 ְׁשֵני ִּפי ַעל ִמְתַקֵּים" ָלך ַּבֻּמָּתר ַעְצְמ  ַקֵּדׁש" (פרשת קדושים):ישמח משה זכותו יגן עלינו זאגט 

 ִמן ַעְצמֹו ֶׁשַמְׂשִּביעַ  ָערּו ְּבֻׁשְלָחן ַּכְּמבָֹאר -ְּבֵהֶפך  ְוִלְפָעִמים, ְּבמֹוָתרֹות ֶׁשְמָמֵאס אֹו ְּדָרִכים;
 ַּכָּוָנתֹו ֶׁשִּיְהֶיה ּוִבְלַבד, ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ָאָדם ֶׁשהּוא ַּמה ְלִפי ְוַהּכֹל, ִאיסּור ִליֵדי ָיבֹא אֶׁש  ְּכֵדי ַהֶהֵּתר

 ָיבֹא אֶׁש  ַעְצמֹו ַעל ְמַקֵּדׁש הּוא ַהֻּמָּתר ְיֵדי ֶׁשַעל ָלך, ַּבֻּמָּתר ַעְצְמך ַקֵּדׁש ןּכֵ  ַגם ְוַהְיינּו, ַלָּׁשַמִים
 ַעְצמֹו, ּוְמַקֵּדׁש ְׁשמֹו, ּוָברּוך הּוא ָּברּוך ַלֵּׁשם ֲעבֹוָדה ֱהֵוי זּו, ְלַכָּוָנה ָעָׂשה ִאם ְוַגם, ִאיסּור ִליֵדי

ז מען איז ממאס אין אלע ָׁשם, מען קען עס מקיים זיין אויף צוויי וועגן, אדער א ַעֵיין ְוָהֵבן,
בהיתר, אזוי  -איבעריגע זאכן וכו', אדער פארקערט, מען טוט אלעס וואס מען מעג טון 

וועט מען נישט צו קומען צו קיין עבירות; זעט מען פון דעם אז עס איז דא א וועג מקיים 
זאל  זיין קדש עצמך במותר לך אז מען זאל טון אלעס וואס מען מעג טון בהיתר, כדי מען

  נישט צו קומען צו טון עבירות.

אנשטאט צו שטיין און ארבעטן אויף אוועקרייסן פון זיך אלע תענוגים וכו', דארף 
מען שטיין און זוכן 'וואס נאך קען איך טון צו ווערן נענטער צום אייבערשטן'. עס שטייט 

יי דרכים ווי אזוי צו לערנען ", עס איז דא צווסּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב" (תהלים לד, טו):אין פסוק 
מען זאל קודם ארבעטן אפ צו טון פון  -פשט אין דעם פסוק, איין וועג איז דער דרך המוסר 

זיך דעם שלעכטס, און נאכדעם זאל מען עוסק זיין אין עשה טוב. נאכדעם איז דא די וועג 
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קודם עוסק זיין  מען זאל -פונעם בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו און זיינע תלמידים 
אין עשה טוב, און דורך דעם וועט פון זיך אליינס ווערן סור מרע, זיי לערנען פשט אינעם 

ווילסט ארויסגיין פון דיין שלעכטס, ווי אזוי? דורך ועשה טוב, ווייל  -פסוק אזוי: סור מרע 
גייט פון  אז מען צינדט אן א ליכט אין א טינקעלע שטוב ווערט ליכטיג, און די טינקלקייט

זיך אליין אוועק, אזוי אויך ווען א מענטש טוט א מצוה ווערט ליכטיג אין אלע וועלטן, און 
  מיט די צייט וועט ער שוין אפלאזן זיינע שלעכטע מעשים.

אז א איד איז  (חיי מוהר"ן, סימן תמז)עס איז באקאנט די מעשה וואס איז געווען ביים רבי'ן 
ער געוויינט אז ער ליגט אין א טיפע בלאטע, ער זינדיגט נעבעך געקומען צום רבי'ן און זיי

און טוט זייער גראבע עבירות, ער וויל דער רבי זאל אים העלפן ארויס קריכן פון זיין 
בלאטע. האט אים דער רבי געזאגט: "דו טו גוטס, און די שלעכטס וועט פון זיך אליינס 

רבי'ן, מען זאל עוסק זיין אין תורה תפילה וועט אוועק פאלן"; דאס איז די וועג פון הייליגן 
די שלעכטס אליינס אוועק פאלן. דער יצר הרע האט זייער מורא פון לימוד התורה ווייל 
ווען מען לערנט תורה ווערט ער אויס, בפרט ווען מען לערענט א דף גמרא ווערט ער 

אל נישט לערנען א דף אינגאנצען פארברענט, דערפאר וועט ער אלעס לאזן טון אבי מען ז
  גמרא יעדן טאג.

דערפאר, אז דו בעטסט מיר איך זאל דיר שרייבן איבער דעם נושא, זאלסטו געדענקען 
אז דער עיקר איז מען זאל זען אריין צו כאפן יעדן טאג אביסל תורה תפילה, ווייל נאר דאס 

 ֶׁשִּתְלמֹוד, ֲחָתִני ֵמֲאהּוִבי ַּבָּקָׁשִתי"בלייבט פונעם מענטש. דער רבי שרייבט פאר זיין איידעם: 
', ְוכּו ְיֵרא ָהֱאִקים ֶאת ַרק, ִעיָקר ִמָּטֵפל ְוָׁשלֹום ַחס ַּתֲעֶׂשה אֶׁש , ּופֹוֵסק ְגָמָרא ִׁשיעּור יֹום ְּבָכל

ָהָאָדם", מיין ליבער איידעם, איך בעט דיר זייער, זאלסט לערנען יעדן טאג גמרא  ָּכל ֶזה ִּכי
מאכן פון טפל אן עיקר און פון עיקר א טפל; זעט  און שלחן ערוך, זאלסט חס ושלום נישט

נאר תורה  -מען וואס דער רבי האט געוואלט, און וואס עס איז געווען ביים רבי'ן אן עיקר 
  ותפילה ויראת שמים.

זייער אסאך בחורים און אינגעלייט מיינען אז צו זיין אן ערליכער איד דארף מען זיין 
הויז, מיט א שמאטע קאר, מיט צעריסענע בגדים וכו' וכו', א בטלן, וואוינען אין אן אלטן 

און דאס מאכט אז זיי זאלן אפלאזן זייער רצון צו וועלן זיין נאנט צום אייבערשטן. זייער 
אסאך מענטשן זענען זיך טועה אין דעם, זיי מיינען אז א ל"ו צדיק גייט מיט צעריסענע 

י, א צדיק איז איינער וואס טראכט פונעם בגדים און שמוציג אנגעטון. עס איז נישט אזו
  אייבערשטן א גאנצן טאג, ער לעבט מיט אמונה, ער גייט ארום פרייליך.
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ר' נחמן טולטשינער זכרונו לברכה פלעגט זאגן: "די וועלט מיינט אז צו זיין א צדיק 
ן א דארף מען האבן עשרה קבין מרה שחורה, און צו זיין פון די ל"ו צדיקים דארף מען זיי

מען קען זיין א פרייליכער אידל  -פלעגט ער אויס פירן  -וואסער טרעגער, עס איז נישט אזוי 
און זיין א גרויסער צדיק, און מען קען זיין א בעל הבית און א גרויסער עשיר אזוי ווי ר' 

  אברהם בערניו (דעם רבינ'ס אייניקל) און זיין פון די ל"ו צדיקים".

ֵיׁש טֹוִעים סֹוְבִרים, ֶׁשְּצִריִכין ְלַהִּכיר ֶאת " מוהר"ן, חלק ב', סימן קטז): (ליקוטידער רבי זאגט 
ַהַּצִּדיק אֹו ְׁשָאר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְלַהִּכירֹו ְּבָפָניו ְּבַצְלמֹו ּוְדמּותֹו, ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻׁשָּנה ִּבְדמּותֹו 

ִּכי ַהַּצִּדיק הּוא ִּבְדמּות ְוֶצֶלם ְּכָכל ָהֲאָנִׁשים ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ּוִבְתנּועֹוָתיו ַּדְיָקא, ּוֶבֱאֶמת א ֵכן הּוא. 
" עיין שם; מענטשן זענען זיך טועה און זיי מיינען ִׁשּנּוי, ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן הּוא ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי

כו', אבער פון זיין אנטון, פון זיין פנים ו -אז מען דארף דערקענען א צדיק פון אינדרויסן 
זאגט דער רבי, דער צדיק זעט אויס פון אינדרויסן פונקט ווי א צווייטער,  -עס איז נישט אזוי 

  נאר דער חילוק איז, אז זיין פנימיות איז גאר אן אנדערע ענין.

דאס איז א טעות וואס זייער אסאך מענטשן מאכן, מען מיינט אז מען דארף גיין 
ענעם לולב צו זיין אן ערליכער איד, און מען דארף גיין מיט איינגעבויגן ווי אן איינגעבויג

ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה " (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצז):געמאסטענע טריט וכו', אבער דער רבי זאגט 
", ה ֲעָנָווה ְּפסּוָלהִּכי זֶ , ְּכִאּלּו הּוא ָעָנו ַמֲעַלת ָהֲעָנָווה ְלַהְראֹות ַעְצמֹו ִּבְכִפיַפת ראׁש ְּבֶדֶרך ְׁשטּות

עס איז נישט קיין ענוה צו גיין מיט אן איינגעבויגענעם קאפ, מען קען גיין מיט א גראדע 
אויפגעהויבענע קאפ; און זיין ביי זיך צעבראכן כחרס הנשבר, מען קען זען בילדער פון 

  צדיקים פונעם פריערדיגן דור ווי זיי גייען אנגעטון זייער צאמגענומען וכו'.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט האבן א שיינע קאר און א שיינע הויז, און 
מיט דעם טון דעם רצון פונעם אייבערשטן; מיט דיין קאר זאלסטו טון חסד, און אין דיין 
הויז זאלסטו מאכן א מקדש מעט, זאלסטו פרייליך מאכן דיין ווייב און קינדער, זאלסט 

זיי זאלן ליב האבן דעם אייבערשטן, ליב האבן ערליכע אידן, ליב מחנך זיין דיינע קינדער 
  האבן צו טון מצות.

איך וואלט נאך געדארפט אסאך מער מאריך זיין, אבער איך בין נעכטן צוריק געקומען 
  פון אומאן, און עס ווארט אויף מיר אסאך ארבעט וכו'.

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.
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...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דער ראש ישיבה זאגט שטענדיג אז ווען מען האט איינעם וואס האלט אין איין רודפ'ן און טשעפען, זאל 

וט דאס. דער ראש ישיבה נוצט אלץ די ביישפיל פון א מען זיין מיט אפן יענעם, און פרעגן יענעם פארוואס ער ט

  מאן און ווייב אז זיי זאלן זיין אפן איינער מיט'ן צווייטן.

האב איך געוואלט פרעגן וואס מען טוט ווען די עלטערן הערן נישט אויף צו טשעפען מיט ווערטער יעדע 

ן זיך א רוף אן: "מען קען נישט מאכן מיט דיר מאל וואס עס קומט אויס זיך צו טרעפן. און נאכ'ן טשעפען געט מע

  א ווערטל?"... אזוי ווי דער פסוק זאגט "כמתלהלה היורה זיקים".

איך פיל ווי איך האלט עס מער נישט אויס, איך וויל אים נישט פיינט האבן. איך וויל וויסן אויב די עצה איז 

  קען עס נישט נעמען? אז איך זאל זיך אויסשמועסן מיט אים אפן און זאגן אז איך

  .א גרויסן יישר כח פאר אלע עצות אין לעבן

  אברהם

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 א, ו' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ג' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד אברהם נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

די מצוה פון כיבוד אב ואם;  דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון
אז דאס איז חמורות שבחמורות, די מצווה פון  (ירושלמי פאה א, א)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

  מכבד זיין עלטערן איז פון די הארבסטע מצוות וואס איז דא.

 מען האט געפרעגט ר' אליעזר "ַעד (ירושלמי קידושין כ.):חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 
ָוֵאם", ביז וויפיל איז א מענטש מחוייב צו מכבד זיין זיינע עלטערן,  ָאב ִּכיּבּוד הּוא ֵהיָכן

 ְלָּדָמה ָׁשֲאלּו ׁשֹוֲאִלין", וואס פרעגט איר מיר, "ְלכּו ַאֶּתם האט רבי אליעזר געענטפערט: "ְוִלי
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אין  ַהָוה" ער איז געווען פון די גרעסטע ֶּפֶטר ְנִתיָנה" גייט פרעגן דמה בן נתינה, "רֹאׁש ֶּבן
ְמֲסַטְרּתֹו", איינמאל האט זיין מאמע אים געשלאגן מיט  ִאּמֹו ָהְיָתה ַאַחת די מיליטער, "ַּפַעם

 ֶׁשּלֹו", פאר אלע סאלדאטן וואס זענען געווען אונטער אים, "ְוָנַפל ּכּוִלי א שיך, "ִלְפֵני
 ְּכֵדי ָלּה, ִׁשיטִמָּיָדּה", און עס איז אראפ געפאלן די שיך פון איר הענט, "ְונֹו ֶׁשָּלּה קֹוְרִדְקִסין

ִּתְצַטֵער", האט ער זיך אראפ געבויגן און אויפגעהויבן די שיך און געגעבן פאר זיין  אֶׁש 
  מאמע אז זי זאל זיך נישט דארפן אראפ בייגן און זיך מצער זיין.

 ,שפאצירן שבת אין איר חצר ןגייפלעגט מאמע  'סר' טרפון (שם):נאך פארציילן חז"ל 
און  ,אויף דער ערד טלייגגעזיך אראפסן איר שיך, האט ר' טרפון איינמאל האט זיך צערי

אזוי איז ער  ",טרעט אויף מיר ,"מאמע ט:זאגגעאון אויף דער ערד, זיינע הענט  טלייגגע
 איז געוועןר' טרפון  וועןגעגאנגען מיט איר ביז זי איז אנגעקומען צו איר בעט. איינמאל 

די חכמים זיי זאלן מתפלל זיין פאר אים ווייל ער טן עהאט זיין מאמע געב ,נטונישט געז
האט זי  ?"וואס טוט ער" :האבן זיי איר געפרעגט ,איז איר מכבד מער וויפיל מען דארף

די מעשה ווי ער האט איר געהאלפן גיין אין איר חצר ווען איר שיך האט זיך פארציילט 
 :האבן די חכמים געזאגט ,יין וכו'זאל קענען גאז זי לייגט זיינע הענט צעריסן, אז ער האט גע

האט ער נאך נישט מקיים  ,אפילו ער זאל דיר טון טויזנט מאל אזוי ווי ער טוט דיר יעצט"
  ."געווען די מצוה ווי עס דארף צו זיין

דערפאר בעט איך דיר זייער שטארק, דו זאלסט חס ושלום נישט ענטפערן פאר דיינע 
ְּכֶׁשִּיְׁשַמע  ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ו):עלטערן; געדענק וואס דער רבי זאגט 

", אז מען הערט ווי מען פארשעמט און מען שווייגט אפ, דאס איז דער קִּבְזיֹונֹו, ִיּדם ְוִיְׁשּתֹ
עיקר ווי אזוי מען טוט תשובה; בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט אפקומען אלעס וואס 

מען, און בזכות דעם וואס דו וועסט אכטונג געבן אויף כיבוד אב ואם דו דארפסט אפקו
  וועסטו זוכה זיין אז דיינע קינדער וועלן דיר מכבד זיין און דיר ברענגען נחת.

 ְדאֹוְקִרינּון, ְוִאָּמא ַאָּבא ִלי ַהָוה ַהְּלַואי ָאַמר, ְזִעיָרא' "ר (שם):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ר' זעירא איז געווען א יתום, און ער פלעגט זיך אייביג מצער זיין פארוואס ֵעֶדן",  ַּגן ְוִאיָרת

ער האט נישט קיין עלטערן ער זאל זיי קענען מכבד זיין, און זוכה צו זיין דורך די מצוה צו 
באקומען גן עדן. אבער ווען ער האט געהערט די מעשה פון ר' טרפון, האט ער געזאגט: 

ִאָּמא", יישר כח אייבערשטער אז איך האב נישט קיין  ְוָלא ַאָּבא ָלא ִלי ְּדֵלית ַרֲחָמָנא "ְּבִריך
  עלטערן, ווייל איך וואלט נישט געקענט טון וואס ר' טרפון האט געטון.
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דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט חתונה געהאט און דו האסט דיין אייגן לעבן וכו', 
טאטע מאמע זאלסטו אכטונג געבן זיי  דאס ביסל וואס עס קומט דיר אויס צו גיין צו דיין

  צו מכבד זיין, וועסטו זוכה זיין צו אלעס גוטס.

בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זיך אויסקומען מיט דיינע עלטערן, און מען זאל 
לעבן בשלום און מיט ליבשאפט, ביז מיר וועלן זוכה זיין צו דעם וואס חכמינו זכרונם 

 ָּבעֹוָלם", ָׁשלֹום ַלֲעׂשֹות ֶאָּלא, ְלַקֵרב ְוא ְלַרֵחק א ָּבא ֵאִלָּיהּו "ֵאין ז): (משנה עדיות ח,לברכה זאגן 
 ,ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ,ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא וגו'" :)כד-, כג(מלאכי גשנאמר 

  ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם.

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

איך האב געזען וואס ער האט געשריבן אז מען קען שוין אנהויבן מעביר סדרה צו זיין פרשת בראשית נאך 

  אלט וויסן דער מקור צו די הלכה.פון פאר שמחת תורה. האב איך געוו

  מרדכי

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 א, ז' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ד' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד מרדכי נרו יאיר

  .איך האב דערהאלטן דיין בריוו

דרה דאס וואס דו פרעגסט מיר וואו איז דער מקור אז מען קען שוין אנהייבן מעביר ס
זיין פרשת בראשית פאר שמחת תורה; מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט יעדעס יאר מעורר 
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זיין אלע תלמידי היכל הקודש אז מען זאל שוין אנהייבן מעביר סדרה זיין זונטאג חול 
 ִראׁשֹון "ִמיֹום (אורח חיים הלכות שבת, סימן רפה, סעיף ג):המועד סוכות, אזוי ווי דער מחבר פסק'נט 

ַהִּצּבּור", פון זונטאג קען מען שוין מעביר סדרה זיין; אפילו מען האט נאך  ִעם ִנְקָרא ךְוֵאילָ 
  נישט אנגעהויבן ליינען פרשת בראשית.

מוהרא"ש פלעגט זאגן אז די סיבה פארוואס מענטשן זענען מזלזל אין דעם מצוה איז, 
דער הייליגער אריז"ל  ווייל מענטשן זוכן שלימות, מען וויל מקיים זיין די מצוה אזוי ווי

האט געזאגט, אז מען זאל מעביר סדרה זיין ערב שבת, און וויבאלד עס איז זייער שווער 
פאר רוב מענטשן מעביר סדרה זיין ערב שבת, בפרט ווינטער ווען דער זמן איז זייער פרי, 

  דערפאר זענען מענטשן נישט מעביר סדרה, און מען איז מזלזל אין דעם.

אז מען זאל  (שם)ז די עצה צו טון אזוי ווי עס שטייט אין שלחן ערוך אויף דעם אי
אנהייבן פון זונטאג מעביר סדרה זיין, אזוי איז מען זוכה צו מקיים זיין די מצוה בשלימות, 

 ִמְּתִחַּלת קֹוֵרא הּוא : "ִאםמטה יהודהברענגט אראפ פון ספר  (שם)אזוי ווי די משנה ברורה 
  ַהֻּמְבָחר". ִמן ִמְצָוה ִּבְכָלל ֵּכן ַגם הּוא ְוָהְלָאה, ַהָּׁשבּועַ 

דאס וואס מענטשן זענען זייער ווייט  (ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות, הלכה ג):ר' נתן זאגט 
פונעם אייבערשטן, דאס קומט פון דעם וואס מענטשן ווילן שלימות, זיי ווילן דינען דעם 

און אלע הידורים. ער געבט א  אייבערשטן נאר אויב זיי קענען עס טון מיט אלע חומרות
משל, ווען א מענטש וואלט ווען געוואוסט ווי חשוב עס איז אויבן אין הימל ווען ער געבט 
א פרוטה לצדקה, וואסערע רעש דאס מאכט אויבן אין אלע עולמות, וואלט ער זיכער 

ס עס געגעבן כסדר פרוטות לצדקה. אזוי אויך, ווען א מענטש וואלט ווען געוואוסט ווא
געשעהט אין הימל ווען ער לערנט א דף גמרא, וואסערע שמחה עס ווערט אין אלע עולמות 

 -עליונים, וואלט ער זיכער מקפיד געווען צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא. נאר די סיבה 
פארוואס מענטשן טוען דאס נישט איז, ווייל דער מענטש טראכט צו זיך  –זאגט ר' נתן 

איין פרוטה? וואס איז שוין איין דף גמרא? איך דארף טון אסאך אויף אמאל 'וואס איז שוין 
וכו', איך דארף טון די מצות מיטן גאנצע שלימות', און וויבאלד ער קען עס נישט טון 

  בתכלית השלימות, טוט ער גארנישט, עיין שם.

ס עס דאס זעלבע איז מיט רעדן צום אייבערשטן. ווען א מענטש וואלט געוואוסט ווא
געשעהט אין הימל ווען ער רעדט א ווארט צום אייבערשטן, וואלט ער גערעדט נאך א 
ווארט און נאך א ווארט צום אייבערשטן, נאר וויבאלד א מענטש מיינט אז ער דארף רעדן 

  א גאנצע שעה אויף איין מאל, און ער קען נישט, טוט ער גארנישט.
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זאל שוין אנהייבן זונטאג חול המועד  מוהרא"ש פלעגט יעדע יאר זיך בעטן אז מען
סוכות מעביר סדרה זיין פרשת בראשית שנים מקרא ואחד תרגום מיט רש"י, עס איז א 
לאנגע סדרה, און אז מען ענדיגט די ערשטע פרשה, וועט מען א גאנץ יאר מעביר סדרה 

יטע וואך אויך זיין, און אז מען איז נישט מעביר סדרה די ערשטע וואך איז מען שוין די צווי
נישט מעביר סדרה, און אזוי ווייטער. דערפאר בעט איך דיר זייער, זאלסט שוין במשך די 
וואך און קומענדיגע וואך ענדיגן פרשת וזאת הברכה, אז זונטאג חול המועד סוכות זאלסטו 
אנהייבן נאכאמאל חמשה חומשי תורה. ווען מענטשן וואלטן ווען געוואוסט וואס מען איז 

כה דורך מעביר סדרה זיין, סיי די יראת שמים וואס מען באקומט דורכדעם, סיי די סגולה זו
  פון אריכות ימים און סיי פרנסה בריווח, וואלט יעדער איינער מקפיד געווען אויף די מצוה.

ך ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵלילֵ " :יב) מןסי ,חלק ב' ,ליקוטי מוהר"ן(געדענק וואס דער רבי זאגט 
", דער עיקר פון אידישקייט איז צו גיין בתמימות ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות

ופשיטות, אן קיין חכמות. און די אלע וואס האבן צום סוף אפגעלאזט זייער אידישקייט, 
  איז געווען ווייל זיי זענען געגאנגען מיט חכמות.

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך וויל זיך באדאנקען פאר די שיעורים וואס איז מיר מורא'דיג מחזק בכלל, און בפרט וויאזוי זיך מחזק 

א בחור און איך האב באקומען א "חיזוק יומי ביזנעס קארד", און זייט איך האב צו זיין אלס בחור. איך בין 

  אנגעהויבן הערן די שיעורים האב איך אנגעהויבן זיין מער ערליך.

לעצטנס האב איך געהאט א זאך וואס האט מיר זייער צובראכן און איך וואלט זייער שטארק געוואלט דער 

געבן א עצה אויף ווייטער. די לעצטע שטיק צייט האב איך מיך שוין אסאך ראש ישיבה זאל מיר מחזק זיין און 

געשטארקט אויף מיינע שלעכטע תאוות, אבער מיט דעם אלעם האב איך די לעצטע דריי שבתים אין איין צו אויף 

האבן  געשטאנען א ב"ק, אינמיטן די וואך איז אלעס גוט און ווען עס קומט שבת זע איך אויך נישט אז איך זאל

  געטראכט אדער געקוקט עפעס נישט גוט, אבער מיט דעם אלעם בין איך אויף געשטאנען אזוי.
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איך בין מורא'דיג צובראכן דערפון, ווייל איך פרוביר זייער שטארק צו זיין ערליך, און דעס קלאפט מיך 

דיגע זאכן אויף ווער עס אראפ. און אויך אז די קומענדיגע שבת איז יום כיפור, און איך האב געהערט שרעקע

  ווערט א ב"ק אום יום כיפור.

  איך וואלט זייער שטארק געוואלט דער ראש ישיבה זאל מיך געבן אן עצה וויאזוי צו זיין אפגעהיטן דערפון.

 א גרויסן שכח פאר אלעס.

  מנשה

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 שנת תשע"ח לפ"ק א, ז' תשרי,-יום ד' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד הבחור מנשה נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

איך בעט דיר זייער, שטארק דיר און ווער נישט צעבראכן; וויסן זאלסטו אז דער 
אייבערשטער ווארט מען זאל תשובה טון, און ווען מען טוט תשובה נעמט ער צוריק דעם 

אט קיינמאל נישט געזינדיגט. זארג זיך נישט מענטש, און ער רעכנט כאילו דער מענטש ה
וואס איז געווען, דו טו וואס דער  -אויף וואס עס גייט זיין, און פייניג דיך נישט מיטן עבר 

דעם "תיקון הכללי": די צען קאפיטלעך יעדן טאג זאגן  הייליגער רבי האט געזאגט, זע צו
ען אז דאס איז א תיקון הברית אונז מגלה געוו האט רבי הייליגער דער וואס ,תהילים

 אז געזאגט האט רבי דער "נ)., ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, "אט"ז, ל"ב, מ(קאפיטל 
 רבי דער האט נאך, זארגן זיך גארנישט דארף תהילים קאפיטלעך צען די זאגט עס ווער

אבער  ,ם תיקוןדע משיג זייןאסאך צדיקים האבן געוואלט אז  ):קמא סימן "ן,(שיחות הר געזאגט
טייל זענען אוועק פון דער וועלט פאר זיי האבן  נישט געקענט משיג זיין; א זיי האבן עס

בכלל געקענט דערגיין דעם תיקון, און א טייל צדיקים האבן יא אנגעהויבן משיג צו זיין 
 האט דער -זאגט דער רבי  - רדעם תיקון, אבער זיי זענען נפטר געווארן אינמיטן, אבער מי

זאלסט יעדן טאג זאגן די  ;אייבערשטער געהאלפן אז איך האב געקענט דערגיין דעם תיקון
תיקון הכללי, אזוי ווי ברסלב'ער חסידים פירן זיך צו זאגן יעדן טאג נאך תפילת שחרית 
ווען מען איז נאך אנגעטון טלית ותפילין. וועסטו זוכה זיין צו פארעכטן אלעס וואס דו 

  .האסט פוגם געווען
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זונטאג ביז שני,  ;שנים מקרא ואחד תרגום -אביסל חומש יעדן טאג זע צו לערנען 
ט נאך אפאר מינוט סהא דומאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער ביז סוף וואך. און אויב 

אז שנים מקרא ואחד תרגום איז א  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יט)"י, דער רבי זאגט לייג צו רש
  .תיקון הברית

יז די אותיות א ִמְׁשָנה"" ;רייניגט דעם מענטש וואס דאס ,זע צו זאגן יעדן טאג משניות
און ער ווערט ריין.  ,ה אינגאנצןנֶ ַׁש ווי מער א מענטש זאגט משניות איז ער זיך ְמ  ;ה"נֶ ַׁש "ְמ 

 אשי תיבותדי רוואס ִמְׁשָנה איז משניות שלעפט ארויס דעם מענטש פון די טיפסטע בלאטע, 
אז מען זאגט משניות נעמט עס ארויס דעם מענטש  ַנ'ְפִׁשי", ְׁש'אֹול ִמ'ן "ֶה'ֱעִליָת  לים ל, ד):(תהי

אריין געפאלן.  מנא לצלןפון די טיפסטע שמוציגסטע פלעצער וואו דער מענטש איז רח
ווייל ח"י פרקים משניות מאכט אז , מה טוב -ט זאגן אכצן פרקים משניות קענס דו אויב

ווערן לויטער, און עס געבט צוריק דעם מח פארן מענטש, ווייל ווען א דער מענטש זאל 
הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן,  -מענטש זינדיגט אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 

ווערט אים אויסגעריסן זיין מח מחשבה, ווייל די זרע קומט פונעם מח, און אז מען זינדיגט 
', אבער אז מען זאגט אסאך פרקים משניות באקומט מען ווערט דער מח אויסגעטריקנט וכו

  צוריק א קלארע מח. אויב דו קומסט נישט אן צו זאגן ח"י פרקים, זאג וויפיל דו קענסט.

 "ן,(ליקוטי מוהרדער רבי זאגט  ;א דף גמרא יעדן טאג צו לערנען ןזעאזוי אויך זאלסטו 

ַח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכֹ ,אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִליתַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא " :)ריד סימן, א' חלק
 א מאכט וואס נאמען פון די קליפה דער ווי זעלבע די באטרעפט תלמוד, "ְלַהְכִניַע אֹוָתּה

קליפה.  די מכניע איז מען לערנט גמרא דערפאר אז מען הברית; פגם אין זינדיגן מענטש
נישט וואס דו לערנסט ווייל דיין מח איז דיר אויסגעריסן פון די  אפילו דו פארשטייסט

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, דאך זאלסטו לערנען  -עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 
גמרא מיט משניות אפילו אן פארשטיין, און דאס וועט דיר ראטעווען פון דיין ברענעדיגע 

  ס קריכן פון די טיפע בלאטע פון עבירות.יצר הרע; דאס איז דער עצה צו קענען ארוי

ַהְּקֻדָּׁשה  ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן" (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי האט געזאגט 
אפילו א , "ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ,ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה ,דְמאֹ

ש וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן, און ער איז שוין מענט
ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה , ַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכךַהּכֹ ,ַאף ַעל ִּפי ֵכן" אראפ געפאלן אין שאול תחתית,

ֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ְוִאם יַ , ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום
ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי , ִיְהֶיה ֵאיך ֶׁשִּיְהֶיה ,ד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכךִלְלמֹ

יעדען טאג ". אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען דַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹ ִּכי ּכֹ, ַהּתֹוָרה
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"כך וכך" וועט 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.

ווען דער רבי האט דאס געזאגט האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן: "צי תורה קען אויך 
 -אלן אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפ

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן? האט דער רבי געשריגן אויף אים און געזאגט: "דו ווייסט 
ווי גרויס דער כח פון תורה איז? תורה איז העכער פון אלעס! אפילו א מענטש וואס ווייקט 

לבטלה רחמנא לצלן, אויב דער הוצאת זרע  -זיך אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית 
. (חיי מוהר"ן, סימן תקעג)מענטש וועט 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, ווייל וואו 
ער גיין אויף דיר, האסטו דער ס"מ זאל דיך נאר אריין ווארפן, און וואס עס זאל נאר איב

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

דערפאר טייערע מנשה נרו יאיר, שטארק דיר און זיי נישט צעבראכן ביי דיר ווען דו 
זעסט אז ווי מער דו ווילסט זיך צוריקערן צום אייבערשטן פאלסטו אראפ נאכאמאל און 

ר דו ווילסט זיין אפגעהיטן אין קדושת הברית פאלסטו אראפ נאכאמאל, און ווי מע
נאכאמאל, און דו ווערסט נכשל בפגם הברית רחמנא לצלן; אזוי גייט עס מיט יעדן איינעם 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מח):וואס וויל זיך צוריקערן צום אייבערשטן. אזוי ווי דער רבי זאגט 
", ווען א מענטש וויל ווערן ֶׁשַּמְרִאין לֹו ִהְתַרֲחקּות –ַדת ַהֵּׁשם, ֲאַזי ַהֶּדֶרך ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹו"

אן ערליכער איד, הייבט ער אן שפירן כאילו מען דארף אים נישט, ער שפירט ווי מען 
איז דאס נאר אים  -זאגט דער רבי  -שטופט אים אוועק פון הימל וכו' וכו', אבער באמת 

  און מען וויל זען ווי ער שטארקט זיך און ער קומט צוריק צום אייבערשטן.מקרב צו זיין, 

א איד איז אמאל געקומען צום הייליגן טשערנאבלער מגיד זכותו יגן עלינו און זיך 
באקלאגט אז ער ווערט נכשל יעדע נאכט בעוון קרי רחמנא לצלן, ער האט געוויינט אז דער 

האט אים דער מגיד געגעבן א עצה, למעשה איז ער  הייליגער מגיד זאל אים געבן א עצה,
צוריק געקומען נאך א טאג אז די עצה העלפט נישט, האט ער אים געגעבן אן אנדערע עצה, 
און ער איז צוריק געקומען זאגן אז די עצה העלפט אויך נישט, און ער זעט יעדע נאכט קרי 

ינו געזאגט: "יעצט וועל איך דיר רחמנא לצלן, האט אים דער הייליגער מגיד זכותו יגן על
געבן א סגולה וואס דו וועסט שוין נישט צוריק קומען צו מיר, ווייל די סגולה וועט דיר 
זיכער העלפן", ער האט אים ארויס געברענגט דעם ספר 'ליקוטי מוהר"ן' און אים געזאגט: 

ער ווערן "לערן יעדע נאכט פאר די גייסט שלאפן אביסל פון דעם ספר, וועסטו זיכ
  אפגעהיטן פון אלע שלעכטס און פון מקרה לילה".
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  דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד הראש ישיבה שליט"א,

יינגעפאלן א שאלה. ווען מען דאווענט די שמונה עשרה פון אין די טעג פון ראש השנה העעל"ט, איז מיר א

מוסף אום ראש השנה, מעג מען דארט רעדן צום אייבערשטן אויף אידיש? אדער אפשר איז עס א הפסק צווישן 

  די תקיעות?

  מרדכי

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 לפ"קא, ז' תשרי, שנת תשע"ח -יום ד' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד מרדכי נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו טוסט די עצה פון הייליגן רבי'ן צו מאכן 
ִּמָּקָטן ְוַעד ָּגדֹול ִאי ֶאְפָׁשר " (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ק):התבודדות; דער רבי האט געזאגט 

", מען קען נישט זיין קיין ערליכער איד ר ֶּבֱאֶמת, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּותִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁש 
נאר אז מען מאכט התבודדות; דאס הייסט, מען זאל זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום 
אייבערשטן אויף די שפראך וואס מען איז צוגעוואוינט צו רעדן, מען זאל אים אלעס 

  אלע נפילות און אלעס וואס טוט וויי פארן מענטש. אלע ירידות, -דערציילן 

ֲאִפיּלּו , ֲאִפיּלּו ְּכֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ְלַדֵּבר ְּכָלל" (שם, סימן צו):און דער רבי האט געזאגט 
", אפילו מען האט נישט קיין דיבורים וואס צו דְּכֶׁשְּמַדְּבִרין ַרק ִּדּבּור ֶאָחד, ַּגם ֵּכן טֹוב ְמאֹ

  ייבערשטן, מען קען נאר זאגן איין ווארט, איז דאס אויך זייער חשוב אין הימל.רעדן צום א
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ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: , ִעַּקר ַהִחּיּות ְמַקְּבִלין ֵמַהְּתִפיָּלה" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ט):דער רבי זאגט 
ס א מענטש , דער גאנצער חיות פונעם מענטש קומט פון דעם ווא"'ְּתִפיָּלה ְלֵאל ַחָּיי'

אז תפילה, דאס איז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ב)דאווענט צום אייבערשטן. נאך זאגט דער רבי 
אזוי ווי די נאז פונעם מענטש; א מענטש אן א נאז קען נישט לעבן, ווייל מען אטעמט פון 

עס זאל די נאז, אזוי דארף א מענטש זיך צוגעוואוינען אזוי שטארק צו לעבן מיט תפילה אז 
זיין ביי אים ממש ווי אטעמען; עס איז נישט שייך צו זאגן פאר א מענטש יעצט קען מען 
יא אטעמען, יעצט קען מען נישט אטעמען, אטעמען דארף מען א גאנצע צייט, אזוי אויך 
דארף זיך א מענטש צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן יעדע מינוט און יעדע סקונדע 

אזוי אויך אינמיטן דאווענען, און דאס איז בכלל נישט קיין הפסק.  א גאנצן טאג, -
פארקערט, ווען א מענטש געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן ביים דאווענען, איז 

  אים דאס גאנצע דאווענען גאר אנדערש, ער שפירט ווי ער רעדט צום אייבערשטן.

צו צו רעדן צום אייבערשטן, ווערט קומט אויס אז ווי מער א מענטש געוואוינט זיך 
ביי אים שטערקער זיין אמונה, ער הייבט אן שפירן ווי דער אייבערשטער איז מיט אים, ביי 
אים און נעבן אים, און דעמאלט וועט ער גאר אנדערש דאווענען, אזוי ווי דער רבי זאגט 

א ָכל ָהָאֶרץ  ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁשֵלם, 'ֶׁשְּמִאם ָהָיה יֹוֵדעַ  ,ּוֶבֱאֶמת" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):
ַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל , ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ַהְּתִפיָּלה', ְּכבֹודֹו

א מענטש וואלט ווען געוואוסט ", ווען ְוָהָיה ְמַדְקֵּדק ְמאד ְלַכֵּון ֶאת ְּדָבָריו, ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול
ביי זיך קלאר אז דער אייבערשטער שטייט נעבן אים בשעת ער דאווענט, און ער הערט צו 
יעדעס ווארט וואס ער בעט, וואלט דער מענטש געדאווענט אזוי ווי עס דארף צו זיין, און 

  ער וואלט מכוון געווען יעדע איינציגע ווארט ווי אזוי ער זאגט עס ארויס.

מוהרא"ש האט דערציילט אז ער האט געהערט פון אלטע ברסלב'ער אידן וואס האבן 
געוואוינט אין אומאן, אז עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד א שוסטער, זייער א פשוט'ער 
איד, ווען מען פלעגט אריין קומען צו אים אין זיין געשעפט, האט מען געזען א מורא'דיגע 

שטיין און האקן מיטן האמער אויף די שיך און רעדן צום בילד פאר זיך, ער פלעגט 
אייבערשטן, ער איז געווען אזוי פארטיפט אין רעדן צום אייבערשטן, אז ער פלעגט נישט 

  באמערקן ווי איינער איז אריין געקומען אין געשעפט.

ווען ער פלעגט באמערקן ווי איינער שטייט דארט, פלעגט ער אפשטעלן די ארבעט 
עגן דעם מענטש וואס איז דארט אריין געקומען: "איך האב א שאלה, איך ארבעט און פר

מיט שיך, און ווען מען כאפט אן שיך ווערט מען טמא, און איך וויל רעדן צום אייבערשטן, 
וויל איך וויסן צי איך מעג רעדן צום אייבערשטן ווען איך ארבעט מיט די שיך?" מוהרא"ש 
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געהערט די מעשה פון עטליכע ברסלב'ע אידן, וואס אלע האבן האט פארציילט אז ער האט 
געהאט די זעלבע מעשה, און אלע האבן פארציילט אז זיי האבן נישט געוואוסט וואס אים 

  צו ענטפערן.

בשעת מוהרא"ש האט דערציילט די מעשה האט א אינגערמאן אריין געפרעגט 
אויף א פלאץ וואס מען טאר  אינמיטן שיעור: "למעשה מעג מען רעדן צום אייבערשטן

נישט לערנען, אדער ווען מען איז נישט געוואשן די הענט?" און מוהרא"ש האט געזאגט: 
"עס איז 'הלכה ואין מורין כן'"; דאס הייסט, עס איז דא הלכות וואס מען קען נישט זאגן 

  אז מען זאל אזוי טון.

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

  א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

  לכבוד הרב הראש ישיבה שליט"א,

  תודה וברכה לכל השיעורים הקדושים שלכם המחיים ומחזקים פגרים מתים ממש.

שאצל ציון רבינו צריכים ברצוני לשאול אודות ענין ששמעתי באחד מהשיעורים ששלחו בחיזוק היומי בענין 

לבוא עם דרך ארץ ולא לעשות קומזיצים כי המקום הוא מקום קדוש, וכן כל דברים כיוצא בהן כגון לבוא עם כובע 

וחלופה. ושאלתי הוא כי הן אמת שיש מקומות שמכבדים מאד את מקומות הציון של הרבי שלהם כגון בחב"ד, 

אלו לאנשים המונחים בשאול תחתית תחתית תחתית, ובודאי אבל האם הרבי מחב"ד אי פעם הבטיח הבטחות כ

ציון רבינו הוא מקום קדוש ונורא אבל הלא רבינו הוא כמו האם שלנו, הרוחץ אותנו, הוא רבי שמבין אותנו, וגם 

כבוד הרב שליט"א דימה את ציון רבינו שנתאר אם היינו הולכים לרבי חי אם היינו הולכים בלי כובע וחלופה, 

שהולכים מפעם לפעם לאדמו"ר שיושב על כיסא מלכותו כמו מלך, שם הולכים עם כובע וחגורה, אבל ודאי כ

נתאר אם מוהרא"ש היה חי ודאי שבביתו היינו באים עם כובע וחלופה, אבל סתם ככה כשהיינו מדברים אליו 

  בבית המדרש או לומדים שמה, ברור שלא הייתי הולך עם בגד עליון.

הגיב אבל ראיתי שזה עוצר אותי מלילך על הציון, כי בכל פעם שאני ניגש אני חושב: ובאמת לא רציתי ל

אוי! אני צריך לחזור עכשיו להדירה ולא מונע אותי מלילך להציון. וגם רואים אצל רבי חיי רוקדים עימו ועושים 

אד לבוא? ואנחנו קומזיצים לפניו, למה לעשות עוד גדרים על הציון, שאפילו בלי הההגבלות החדשות קשה מ



ֹ ; וְ ינּוזִ ֲא פ' ַה  | הנָ מּוֱא  תֹוצָ עֲ  | מה ה א'כָ ָר ּבְ את ַה ז  

אנשים פשוטים ומגושמים מאד, ורוצים לבוא בכל עת את הקודש. וגם מוהרא"ש לא הקפיד על זה, רק דיבר 

שלא יעשנו שם ולא לעשות מערת פרוצים לשתות בירה ולבטל הזמן וכדומה בדברים כאלו, אבל שנלך עם בגד 

  עליון ועם כובע, למה ועל מה?

  הם חיינו ואורך ימינו. המאחל לכם שנה טובה ומתוקה. תודה רבה על כל השיעורים, כי

  נחמן

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 א, ח' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ה' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד נחמן נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

בי'ן אויף ראש השנה; געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען געווען ביים הייליגן ר
 ְמאֹד ִלְׂשמֹוַח  ָראּוי, ַהָׁשָנה רֹאׁש ַעל ֶאְצִלי ֶׁשָהָיה ִמי" (חיי מוהר"ן, סימן תג):דער רבי האט געזאגט 

ַהָׁשָנה", ווער עס איז געווען ביי מיר ראש השנה דארף זיין זייער פרייליך. ר' נתן האט  ָּכל
אט א חלק אין די גאולה; מען זעט געזאגט, ווער עס קומט קיין אומאן אויף ראש השנה, ה

די לעצטע פאר יאר וואס עס טוט זיך אפ אין אומאן, טויזענטער אידן קומען צו פארן פון 
די גאנצע וועלט צום רבי'נס ראש השנה, יעדער איינער צעברעכט זיינע מניעות און קומט 

יאר זאגט מען  מיט מסירות נפש, און יעדעס יאר ווערט נתרבה דער קיבוץ אין אומאן. דאס
  איז געווען קרוב צו הונדערט טויזענט אידן, כן ירבו.

פאר  ,נגעלייטאיסיי די בחורים און סיי די  -מעורר מיינע תלמידים  גאיך בין שטענדי
ראש השנה ווען מיר פארן צום ציון, אז ביים ציון דארף מען זיך אויפפירן מיט גרויס דרך 

מיר וואלטן אריין צום רבי'ן,  כאילוארף זיך פארשטעלן דער רבי איז דארט, און מען ד .ארץ
  וואלטן מיר זיכער אריין מיט גרויס דרך ארץ און יראת הכבוד.

און זיי האבן געהערט ווי א  ,צן אין שטוב מיט זיין טאכטערזיאמאל איז דער רבי גע
דער מת " :פרוי וויינט אויפן קבר פון איר טאטע, האט דער רבי געזאגט פאר זיין טאכטער

, אבער ווען איך וועל אוועק גיין מזה איר וויינעןאיז בכלל נישט דא און הערט בכלל נישט 
, און דער צו מיר" מען רעדט אסוו וועל איך הערן ,העולם און מען וועט קומען צו מיין קבר

פסט ואזוי ווי איך קען הערן דא ווען דו ר" :רבי איז אריין אין אן אנדערע צימער און געזאגט
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(שיחות הר"ן, ביי מיין ציון"  איך הערן וואס דו וועסט בעטן לאזוי ווע ן די אנדערע זייט,מיר פו

  .סימן קנו)

דערפאר, ווען מען גייט צו א ציון פון א צדיק, בפרט צום הייליגן רבינ'ס ציון, דארף 
דער דות; מען קומען מיט גרויס דרך ארץ. ביים רבי'ן איז געווען 'דרך ארץ' א יסוד היסו

, ווען ֶאֶרץ" ֶדֶרך ֲאָנַׁשי ֶאת ְמַלֵּמד ֲאִני ֵאי יֹוְדִעים ָהיּו ּוְמָלִכים ֵקיָסִרים "ִאםרבי האט געזאגט: 
 ׁשֹוְלִחים "ָהיּודרך ארץ איך לערן אויס מיינע תלמידים,  ערעקעניגן וואלטן געוואוסט וואס

זייערע קינדער צו מיר איך זאל זיי , וואלטן זיי געשיקט ֶאֶרץ" ֶּדֶרך ִלְלמֹוד ֵאַלי ְּבֵניֶהם ֶאת
  אויסלערנען דרך ארץ.

פארשטייט זיך אז ווען מען קומט צום רבי'ן איז מען פארנומען מיט זיך אליין; עס 
איז נישט דיין געשעפט ווי אזוי דער קומט און ווי אזוי יענער קומט, מען דארף קוקן אויף 

 ,ל)סימן  ',אחלק  ,(ליקוטי מוהר"ןר וואס היילט אויס ווי א דאקטעאזוי דער רבי איז זיך אליין, ווייל 
כט וזער און וואס  ,קומטעס און ווען מען קומט אין שפיטאל קען מען נישט קוקן ווער נאך 

  יעדער קומט צום רבי'ן זיך אויסהיילן. נאר  ;דארףער און וואס  ,ער דא

שט לאזן אין א בית מען זאל ניאז פלעגט זייער מקפיד זיין  כרונו לברכהוהרא"ש זמ
סאנט, ווייל נאכדעם עהמדרש 'היכל הקודש' זיך דרייען מענטשן וואס זעען אויס אינטער

דער רבי זאגט און  ",יםעגוקוק די ברסלב'ע מש" :מענטשן זאגן ;איז דאס מרחק מענטשן
 ָעָליו ָיָצא ֶׁשא יקַהַצִד  ֶאת ִלְׁשמֹור ָצִרי ַהַצִדיק ֶאת ֶׁשאֹוֵהב "ִמי :), אות צדיק, סימן סט(ספר המידות

עס זאל נישט ארויס גיין קיין אז זאל אכטונג געבן  ,ליב דעם צדיקהאט ווער עס  ַרע", ֵׁשם
דערפאר פלעגט מוהרא"ש זייער מקפיד זיין עס זאלן זיך  ;שלעכטע נאמען אויף דעם צדיק

ן איז שוין ווייל דאס אליי ,נישט דרייען אין 'היכל הקודש' מענטשן וואס זענען משונה קרן
טאר מען גארנישט זאגן פאר קיינעם,  -פלעגט מוהרא"ש זאגן  -אבער אין אומאן  חצי נזק.

ווייל מען שפילט זיך מיט אידישע נשמות, און זיי זענען נישט געקומען צו דיר, זיי זענען 
  געקומען צום רבי'ן.

נשי שלומינו עס איז געווען איינער פון אאז האט דערציילט  כרונו לברכהמוהרא"ש ז
א שלעכטע נאמען אז ער  -עס איז ארויס אויף אים א שם רע  ,משה וועלוולמיטן נאמען 

און ווען ער איז געקומען צום ציון אויף ראש השנה האט דער טשערינער רב  ,טוט שמוץ
דו ביסט אונז א בזיון, ווער בעט דיר דו זאלסט קומען  ,געשריגן אויף אים: "משה וועלוול

וואס הייסט דו 'אלע אנשי שלומינו האבן געהאט טענות אויף טשערינער רב,  דא?" און
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שרייסט אויף אים ווער בעט דיר צו קומען דא? ער איז נישט געקומען צו דיר, ער איז 
  .'געקומען צום רבי'ן

ֹוָתיו ֶׁשל ִּבְגֵדי ָאָדם ְמַרְּמִזים ַעל ִמּד" (ספר המידות, אות בגדים, סימן א):דער הייליגער רבי זאגט 
", די קליידער וואס מען טוט אן, דאס ווייזט ווער דער מענטש איז, ווען א מענטש טוט ָאָדם

זיך אן שיינע בגדים, נישט צעריסן, זעט מען אז דער מענטש איז א נארמאלער מענטש, 
אבער ווען א מענטש גייט אנגעטון צעריסענע קליידער זעט מען גלייך אז דער איז נישט 

סודר'דיגער מענטש וכו'. דאס זעלבע איז ווען א מענטש קומט אין שול דאווענען קיין מ
מיט דרך ארץ אנגעטון, אזוי ווי ער גייט ווען צו א שמחה וכו', זעט מען אז דער מענטש 
האט דרך ארץ, און פארקערט אויך (פארשטייט זיך אז דאס טאר נישט מעכב זיין צו גיין 

ינמיטן ארבעט מיט די ארבעטס קליידער דארף ער אזוי אין שול; אויב איינער איז א
דאווענען וכו', מען רעדט ווי אזוי דער מענטש שטעלט זיך אהער). דאס זעלבע דארף א 
מענטש אכטונג געבן, ווען ער קומט צום רבי'ן דארף ער קומען אנגעטון מיט דרך ארץ אזוי 

  ווי עס פאסט וכו'.

מזיץ וכו'; זאלסט וויסן אז עס איז א מורא'דיגע דאס וואס דו שרייבסט מיר וועגן קו
חוצפה צו קומען ביים ציון שיכור'ן, נאכדעם וואס דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל 
טרינקן קיין משקה המשכר, און ווען א מענטש טרינקט פאר זיך איז איין צרה, אבער קומען 

ַּבָּבִית",  ִעִּמי ַהַמְלָּכה ֶאת ִלְכּבֹׁש  םטרינקען ביים ציון, דאס איז שוין א גרויסע עזות, "ַהגַ 
בפרט ווען דאס ווערט אנגעפירט דורך כלומר'ישע היימישע ברסלב'ער חסידים. עס איז דא 

רבי  גענוג פלעצער ארום דעם ציון וואו צו זינגען און צו טאנצן וכו'. געדענק וואס דער
 ָיָצא ֶׁשא ַהַצִדיק ֶאת ִלְׁשמֹור ָצִרי ַהַצִדיק ֶאת ֶׁשאֹוֵהב "ִמי :), אות צדיק, סימן סט(ספר המידותזאגט 

  אויפן נאמען פונעם צדיק.זאל אכטונג געבן  ,ליב דעם צדיקהאט ווער עס  ַרע", ֵׁשם ָעָליו

אז דו דערמאנסט חב"ד, זאלסטו וויסן אז אין חב"ד דארט האט מען געקענט זען וואס 
מען פלעגט טרינקען ביי די הייסט דרך ארץ; וואס הייסט האבן דרך ארץ פארן רבי. 

פארברענגען ביז מען איז געווארן טויט שיכור, עס זענען געווען חסידים וואס זענען געליגן 
טויט שיכור אויף דער ערד, אבער אזוי ווי מען האט געהערט אז דער רבי קומט אריין, האט 

ען געווארן גלייך זיך יעדער אויף געשטעלט מיט אזא פחד, מיט אזא אימה ויראה, אז זיי זענ
ניכטער. אזוי ווי  עס איז אמאל געווען ביים הייליגן צמח צדק זכותו יגן עלינו, ער האט 
אמאל געטרינקען זייער א שארפע משקה און ער איז געווארן זייער רויט און שיכור, 
פלוצלינג האט ער אנגעהויבן זאגן זייער טיפע תורות כאילו ער האט גארנישט געטרינקען. 

עטער האבן די תלמידים געזאגט פארן צמח צדק אז עס איז א חידוש ווי אזוי דער רבי שפ
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איז געווארן גלייך ניכטער, האט דער הייליגער צמח צדק זיי געזאגט אז ער האט זיך 
אנגעהויבן מתבונן צו זיין בגדלות השם, און דורכדעם איז געפאלן אויף אים זייער א גרויסע 

באמת (אז פחד וועפט אויס וויין  ,"ְמִפיגֹו ַּפַחד - ָקָׁשה ַיִין"נם לברכה פחד, און חכמינו זכרו
, אבער דער צמח צדק יין מפיגו" –"פחד קשה  פארקערט:  (י.)זאגט די גמרא אין בבא בתרא 
  האט זיך אזוי אויסגעדריקט).

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

  מה טובה און א גוט געבענטשט יאר.א גמר חתי

...  

~~~~~~~~~~  

  תוכן השאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

געלויבט דער הייליגער באשעפער אז איך האב זוכה געווען צו זיין דעם ראש השנה אין אומאן, און 

  אויסגעבעטן א גוט יאר.

ברוך ה' אז איך האב זייער שיין מצליח איך בין א כתה ב' מלמד שוין פאר זעכצן יאר, כולם שוים לטובה. 

געווען מיט מיינע תלמידים, דער מוסד וואו איך בין איינגעשטעלט, די עלטערן, און די קינדער, זענען אלע געווען 

  מורא'דיג צופרידן פון מיין ארבעט.

קיין אומאן יעצט איז אנקומען ביי אונז אין מוסד פרישע הנהלה, און פאר זיי געפעלט נישט אז איך פאר 

אויף ראש השנה, און דעריבער האבן זיי מיר יעצט געמאלדן אז אזוי ווי איך בין געפארן קיין אומאן, זאגן זיי מיר 

  אפ פון די מלומדות, און זיי זאגן אז זיי טוען דאס אויפ'ן באפעל פונעם רבי'ן פון אונזערע מוסדות.

נהלה איז אלעמאל געווען זייער צופרידן פון מיין ארבעט, דאס טוט מיר זייער שטארק וויי, איך ווייס אז די ה

און די איינציגסטע עבירה וואס זיי האבן געטראפן ביי מיר איז נאר דאס אז איך בין געפארן קיין אומאן אויף ראש 

ן השנה. איך האב קיינמאל נישט גערעדט צו די קינדער אין קלאס וועגן אומאן, איך פאר נאר אויף אומאן צו קענע

זוכה זיין צו די געוואלדיגע הבטחות וואס דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר ווער עס קומט צו אים אויף ראש 

  השנה. וואס קען איך טון אין אזא צייט?

אויך וויל איך וויסן, אזוי ווי די מוסדות ... האבן מיר געבעטן צו קומען זיין א מלמד ביי זיי, אויב זאל איך 

  פארשלאג.אננעמען דעם 
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  א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

  יואל

  תשובה מאת הראש ישיבה שליט"א:

 א, ח' תשרי, שנת תשע"ח לפ"ק-יום ה' פרשת וזאת הברכה -רת השם יתברך בעז

  לכבוד האברך היקר יואל נרו יאיר

  .איך האב ערהאלטן דיין בריוו

ן האט דיר איך קען נישט קומען צו מיר פון דעם וואס דו שרייבסט מיר אז מע
אפגעזאגט פון דיין פרנסה בלויז פאר דעם איינציגן חטא אז דו ביסט געפארן קיין אומאן 
אויף ראש השנה צום הייליגן רבינ'ס קיבוץ; איך האב גרויס מיטלייד מיט דיר, איך שפיר 

  דיין צער, און עס טוט מיר זייער וויי.

צען יאר צוריק, מיר האט מען  איך קען דיר פארשטיין ווייל איך בין דאס אריבער פאר
אויך מקפח געווען מיין פרנסה פאר צען יאר צוריק, ווען איך בין צוריק געקומען פון אומאן, 
ערב יום כיפור תשס"ט, און מיין גאנצע חטא איז געווען אז איך האב גענומען בחורים וואס 

וען צום אייבערשטן, האבן נישט געלערנט און נישט געדאווענט און איך האב זיי מקרב געו
איך האב אין זיי אריין געלייגט אמונה פשוטה און זיי געוויזן אז זיי זענען אויך חשוב ביים 
אייבערשטן וכו' וכו', איך האב זיי געוויזן אז אפילו זיי זענען נישט קיין מצוינים אדער 

  חריפים קענען זיי אויך לערנען וכו'.

ייל דו ביסט א כתה ב' מלמד, שוין פאר זעכצן יאר אבער ביי דיר איז עס נאך ערגער, וו
ירבו, אסאך פון דיינע תלמידים האבן שוין חתונה געהאט און קיין איינער פון זיי פארט -כן

נישט קיין אומאן, אז מען זאל זיך קענען אנכאפן אויף דיר אז דו פארכאפסט קינדער וכו', 
אז זייער קינד וועט אנקומען צו דיר  שמך הטוב הולך לפניך, יעדער טאטע און מאמע האפן

אין דיין כתה, און יעצט איז געקומען א נייער מנהל א באנדיט, וואס ווייסט נאך נישט ווי 
", און ער ְיטּופּון ְמַטְּיָפִיך ְוסֹוף, ַאְּטפּוך, ְּדַאֵּטְפְּת  ַעל"(אבות ב, ו): אזוי דער וועלט פירט זיך 

אויך האט מיר גערופן האברך היקר ... נרו יאיר האט דיר ארויס געווארפן פון דיין מלמדות, 
אז מען האט אים אויך ארויס געווארפן פון זיין מלמדות, איר זענט געבליבן אן א פרנסה, 

  דאס טוט מיר זייער וויי און איך האב נישט קיין מנוחה.
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אבער איך וויל דיר אביסל מחזק זיין אז דו זאלסט זיך נישט פארלירן, וויסן זאלסטו 
פרנסה קומט פונעם אייבערשטן, און קיינער קען דיר נישט צונעמען וואס עס איז  אז

 ּוִבְמקֹוְמך ְּבִׁשְמך ִיְקָראּוך" :יומא לח.)(אנגעשריבן פאר דיר. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
 ֲאִפילּו ָּתּהַּבֲחֶבְר  נֹוַגַעת ַמְלכּות ְוֵאין, ַלֲחֵברֹו ַּבּמּוָכן נֹוֵגעַ  ָאָדם ֵאין, ְּלך ִיְּתנּו ּוִמֶּׁשְּלך, ּיֹוִׁשיבּוך

קיינער קען נישט צו נעמען פון א צווייטן אפילו א פרוטה, יעדע זאך קומט  ,"ִניָמא ִּכְמא
: יֹוָחָנן' ר ָאַמר" :).(תענית בפונעם אייבערשטן, בפרט פרנסה וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ן איז נאר אין די הענט ער' יוחנן זאגט דריי שליסל", הּוא ָּברּוך ַהָקדֹוׁש ֶׁשל ְּבָידֹו ַמְפְּתחֹות' ג
, די "ַהֵּמִתים ְּתִחַּיית ֶׁשל ּוַמְפֵּתַח , ַחָּיה ֶׁשל ַמְפֵּתַח , ְּגָׁשִמים ֶׁשל ַמְפֵּתַח "פונעם אייבערשטן, 

, אין "ַּפְרָנָסה ֶׁשל ַמְפֵּתַח  ַאף, ָאְמֵרי ְּבַמֲעָרָבא"שליסל פון רעגן, קינדער און תחיית המתים, 
. זעט מען אז פרנסה קומט נאר פונעם סהארץ ישראל זאגט מען: אויך די שליסל פון פרנ

", דער אייבערשטער ַּפְרָנָסתֹו ָּבָרא - יֹום ֶׁשָּבָרא ִמי" :בשלח) ,מכילתא(אייבערשטן. נאך זאגן חז"ל 
  וואס האט באשאפן דעם טאג, האט אנגעגרייט פרנסה פאר דעם טאג.

י זאגט דערפאר בעט איך דיר זייער, זאלסט נישט ווערן יעצט בעצבות, ווייל דער רב
", עצבות נעמט אוועק די פרנסה, לייג ַהַּפְרָנָסה ַמְפִסיד ָהַעְצבּות" :סימן פט) ,אות ממון ,(ספר המידות

דיר אריין אין אמונה, גלייב אינעם אייבערשטער, און זינג דיר א גאנצע טאג "קיינער קען 
ם אייבערשטן", מיר נישט גוטס טון, און קיינער קען מיר נישט שלעכטס טון, אלעס איז פונע

 ֱאמּוָנה" ):סימן פג ,אות ממון ,ספר המידות(אזוי וועסטו זוכה זיין צו פרנסה, אזוי ווי דער רבי זאגט 
  ", אז מען האט אמונה וועט מען זוכה זיין צו פרנסה.ְלַפְרָנָסה טֹוב הּוא

שטארק דיך און שטארק דיין ווייב תחי'; געדענק, ווי דערשראקן דו ביסט יעצט אז 
אסט נישט קיין פרנסה, נאך אסאך מער איז דיין ווייב דערשראקן און צעבראכן, אויך דו ה

דיינע עלטערע מיידלעך זענען זייער פארשעמט צווישן זייערע חבר'טעס, זאלסטו זען זיי 
צו מחזק זיין, ווייז נישט ארויס קיין שום פחד און מורא ווען דו ביסט אין שטוב, אדרבה, 

יליכע פנים, און מאך פרייליך דיין ווייב און קינדער וועסטו זוכה זיין גיי ארום מיט א פרי
", רבא ְדִתְתַעְּתרּו ֵהיִכי ִּכי ִלְּנַׁשְייכּו אֹוִקירּו"" :בבא מציעא נט.)(צו פרנסה, אזוי ווי חז"ל זאגן 

חלק  ,ליקוטי מוהר"ן(זאגט: זייט מכבד אייערע ווייבער וועט איר רייך ווערן; און דער רבי זאגט 

", דער עיקר עשירות קומט בזכות וואס מען ָהִאָּׁשה ִּבְזכּות ָּבָאה ָהֲעִׁשירּות ִעיָקר" :סימן סט) ,א'
איז מכבד די ווייב; אז דו וועסט פרייליך מאכן דיין ווייב און קינדער וועסטו ארויס גיין פון 

  דיין קטנות הדעת, און זוכה זיין צו פרנסה בריווח.

ר מנהל זאגט דיר אז דאס קומט פונעם אדמו"ר ... דאס וואס דו שרייבסט מיר אז דע
איך זאג דיר אז דאס האט גארנישט צו טון מיט דעם אדמו"ר פון די מוסד, ער איז קלוגער 
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פון דעם און ברייטער פון דעם. בכלל זאלסטו וויסן אז דאס פאסט פאר אנדערע חסידות, 
ן נישט אז נאך אביסל קומען נישט פאר ... דאס קומט פון אפאר היץ קעפ וואס זיי ווייס

אזוי פירט זיך דער  -פרישע יונגע היץ קעפ און מען וועט זיי ארויס שיקן, וכן עמא דבר 
  וועלט.

אויפן פליגער אויפן וועג אהיים פון אומאן זענען צו מיר צוגעקומען צוויי אינגעלייט, 
ידע האבן מיר געזאגט אז איינער א מלמד אין ... און איינער א מגיד שיעור אין ישיבה ... בי

זיי ווייסן נישט וואס צו טון ווען זיי קומען צוריק ווייל מען גייט זיי אפזאגן; זיי ביידע 
זענען גרויסע חסידים פון דעם רבי'ן פון דעם מוסד, זיי קומען פשוט אויף אומאן ווייל זיי 

אז ראש השנה  ר"ן, סימן ת"ו)(חיי מוהדארפן א גרויסע ישועה, זיי האבן געזען וואס דער רבי זאגט 
קען ער יעדן העלפן; דער רבי האט געזאגט אז ווער עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט 
ער זיין פאר אים אן אדוואקאט (לויער) אז דער מענטש זאל האבן א גוט געבענטשט יאר. 

סדינג,  זענען האבן זיי זיך געמאכט א קלוגער חשבון, זייער לעבן איז זיי וויכטיגער פון אל
זיי געקומען אויף אומאן. זיי האבן מיר קלאר געזאגט אז דאס קומט נישט פונעם אדמו"ר 

  דירעקט.

בעט דעם מנהל אז דו ווילסט זיך טרעפן מיט אים נאך פאר יום הקדוש, און זאג אים 
מיט דיין גאנצע שטארקייט, בזה הלשון: "איך בין דיר קיינמאל נישט מוחל פאר'ן מיר 

ח זיין מיין פרנסה, פאר'ן מיר פארשעמען"; פארצייל אים די מעשה וואס דו האסט מקפ
געהאט פאר צען יאר צוריק ווען ... האט זיך געקרוינט אלץ ועד החינוך, און ער האט דיר 
ארויסגעווארפן וכו', ווי ער ליגט טויט קראנק. פארצייל אים די מעשה וואס דו האסט 

געמיינט אז ער גייט מסדר זיין די מוסד, ער גייט ארויסרוימען  געהאט מיט ... ווען ער האט
אלע ברסלב'ער מלמדים, ווי ער מוטשעט זיך מיט יעדן איינציגסטן קינד. ער וועט דיר 
זיכער צוריק זאגן: "אהה דו ביסט אין הימל, דו שעלטסט..." דו שרעק זיך נישט, דארפסט 

מחוצפ'ס ווייב און אויך שיינערהייט זאגן אז נישט ענטפערן, דיין ווייב זאל אנרופן דעם 
  איך בין נישט מוחל פאר'ן אונז מקפח זיין אונזער פרנסה.

יעצט וויל איך דיר זאגן, דאנק דעם אייבערשטן אז מען האט דיר פארשיקט נאר פאר 
דעם איינציגן חטא אז דו האסט געפאלגט דעם רבי'ן און געקומען קיין אומאן אויף ראש 

נישט פאר'ן דיר כאפן מיט מעשה תועבות רחמנא לצלן, און זאג פארן  השנה, און
אייבערשטן: "רבונו של עולם, מה פשעי ומה חטאתי, וואס האב איך געטון אז מען האט 
מיר פארשעמט און מיר מקפח געווען מיין פרנסה, נאר ווייל איך וויל זיין גוט, איך וועל 

אס לערנט מיר אויס ווי אזוי זיך צו דערהאלטן, א זיין ערליך; איך האב געטראפן א רבי וו
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רבי וואס געבט מיר עצות ווי אזוי זיך צו מחזק זיין אפילו ווען עס גייט נישט אזוי ווי איך 
וויל. הייליגער באשעפער, נעם אן מיינע בזיונות, זאל דאס זיין פאר מיינע עוונות, העלף 

קינדער, און קענען מפרנס זיין מיין ווייב  מיר איך זאל ווייטער קענען מחנך זיין אידישע
  און קינדער".

בנוגע וואס דו פרעגסט צי דו זאלסט גיין צו ...; אויב זיי ווילן דיר פאר א מלמד 
זאלסטו נישט גיין צו זיי, נאר לויפן. געדענק דעם כלל וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט 

  ר טויזענט מאל מער נישט".אונז געגעבן: "דו דארפסט מיר נישט, דארף איך די

  ווייז דעם בריוו פאר האברך ... נרו יאיר, ער דארף נאך מער חיזוק פון דיר וד"ל.

היות דו האסט יעצט א צעבראכענע הארץ, בעט איך דיר זיי מתפלל פאר מיר, יואל 
בן ריצא רעכיל, דער אייבערשטער האט זייער ליב תפילות וואס קומט ארויס פון א 

  הארץ.צעבראכענע 

  איך האף דיר צו זען היינט נאכט ביים שיעור.

...  

~~~~~~~~~  






