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  שנת תשע"ז לפרט קטןאלול,  י"ב, א' פרשת כי תבוא לאומאןיום  - רת ה' יתברךבעז

 נרו יאיר... לכבוד 

ן רבי'ן קיין אומאן אויף מיר שטייען שוין צוויי וואכן איידער מיר פארן צום הייליג

וויל איך דיר זייער שטארק בעטן אז דו זאלסט זיך האלטן בשלום מיט  ה,ראש השנ

 זענען מיר; מחלוקת מיט געווען גענוג יעדן איינעם און זיך נישט קריגן מיט קיינעם,

מיר זענען נאר ס פראבלעמען, 'צו זיין פארנומען מיט יענעמ נישט ן'רבי צום געקומען

 ,ר רבי זאל אונז מקרב זיין צום אייבערשטןאז דע ,געקומען צום רבי'ן פאר איין סיבה

  .וועג ווי אזוי מען קען זיין נאנט צום אייבערשטן און אונז ווייזן א

אן וואס דער רבי רופט זיי  אנטלויף פון די בעלי לשון הרע ,איך בעט דיר

 ,צנות פון דעם און פון יענעםיזייער גאנצע חיות איז נאר צו מאכן לוואס  ,'מדברים'

זייער גאנצע לעבן איז נאר ווי אזוי מען קען פארציילן א לשון הרע פאר נאך און 

 זאך גאנצע זייער, שדים די אז )ג מעשה, מעשיות סיפורי( איינעם, אזוי ווי די רבי פארציילט

און זיך  ,ן ווי מענטשן האבן צרותז צו זעאי חיות זייעראון  ,'ליצנות' איז

פארהאנען א בוים וואס  איז עס" :י זאגט דארט, און דער רבאונטערהאלטן פון דעם

דער בוים האט אין זיך אלע סגולות און אלע רפואות, און דעם בוים וואלט מען ווען 

געדארפט אנטרינקען, וואלט געווען א טובה פאר די גאנצע וועלט, אבער די 

  "מדברים" זיי ווילן נאר אויסרייסן דאס בוים", עיין שם.

", מיר דארפן זיך ִמיְלָתא ַּתְלָיא ְּבַחִביבּוָתא ֲאָנן" מוהרא"ש שרייבט:געדענק וואס 

 האלטן צוזאמען און זיך העלפן איינער דעם צווייטן.

 דיר בעט איך, תלמידים מיינע צווישן שלום זיין זאל עס אז שטארק זייער וויל איך

 ;די קהילה זיין שלום ביי אונז איןון מיין צעבראכן הארץ: העלף מיר אז עס זאל פ

נישט קיין  ,איך בעט דיר אז דו זאלסט זיך אנשטרענגען צו רעדן שיין צו יעדן איינעם

וי דער הייליגער רבי ר' נגער וכו', אזוי ויואדער פון דיר עלטער צי יענער איז חילוק 

שרייבט אין די תפילה קודם התפילה: "ְוֶׁשְּנַדֵּבר ָּכל ֶאָחד ֶאת  כותו יגן עלינואלימלך ז



 
 

", מען בעט דעם אייבערשטן אז מיר זאלן רעדן שיין ַהָיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפֶני ירֹו ְּבֶדֶר ֲחבֵ 

  און איידל איינער מיטן צווייטן.

חוץ מזה זאלסטו  ;רעדט איינער אויפן צווייטןען צו זען ווי מזייער עס עקלט מיר 

דער זעלביגער  ,וויסן אז דער וואס לאכט מיט מיט דיר ווען דו רעדסט אויף א צווייטן

די וועלט זאגט: "דער וואס ברענגט  אויף דיר.ווען מען רעדט לאכט מיט אנדערע 

דער טראגט די פאסט ווייטער", ווער עס קומט כסדר ברענגען לשון הרע פון  ,פאסט

מענטשן  ידאון פון  .ראגט פון דיר לשון הרע צו אנדערעדער ט ,דעם און פון יענעם

  .זאלסט זיך זייער היטן

"ווען איך זע צוויי 'טרעגערס' קריגן זיך, שטעכט עס מיר  ר' נתן האט געזאגט:

ביי די זייט"; דאס איז געווען ר' נתן, עס האט אים וויי געטון אז צוויי אידן קריגן זיך, 

'טרעגערס', כל שכן  -אפילו ער קען זיי נישט, און אפילו זיי זענען פשוט'ע מענטשן 

איין סיבה, ווייל מיר ווילן לעבן א גוט לעבן, דארפן מיר  אז מיר קומען דא נאר פאר

  נאר זוכן די גוטס פון יעדן איינעם.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י"ג אלול, לאומאןיום ב' פרשת כי תבוא  -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאירלכבוד 

עס איז זייער וויכטיג אז דו זאלסט קומען צו די שיעורים יעדע מאנטאג נאכט אין 

זיך מחזק צו זיין,  םע חברים און מען קומט זיך צוזאישיבה, ווייל אז מען האט גוט

י לאנג דו וועסט קומען צום רבי'ן, און זיך האלטן ; ווהאט מען כח זיך צו דערהאלטן

 מיטןנאנט מיט תלמידי "היכל הקודש", וועסטו סוף כל סוף זוכה זיין צו ווערן נאנט 



 
 

ווייל ווי נישט, אז מען דרייט זיך אויף א פלאץ וואו מען רעדט נאכאמאל . אייבערשטן

  דיר. און נאכאמאל פון תורה ותפילה, וועט זיך עפעס אנקלעבן אין

מען פארקויפט גוטע שמעקעדיגע  ונטש גייט אריין אין א געשעפט וואווען א מע

 ;שמעקן צו גוט אן ער הייבט אפילו ער קויפט נישט קיין בשמים,, )בשמים (פערפיום

 א דא איז עס וואו פלאץ א אין זיך דרייט שטמענ א ווען ,פארקערט איזאויך  אזוי

  .ךערוג גוטע נישט די פון שמעקן צו אנהייבן ער וועט ,ךגערו שלעכטע

דו טוסט וואס דו און אס זעלבע זאג איך דיר, אפילו דו פאלסט וואו דו פאלסט, ד

 די צו קומען וועסט דואון , הקודש היכל אין דרייען זיך וועסט דואז  -טוסט, דאך 

 קיין נישט האט מען אזאבער  .איד ערליכער אן ווערן סוף צום וועסטו ,שיעורים

 און גוט איז וואס איינער אפילו, חיזוק קיין נישט הערט מעןאון  ,חברים ערליכע

  לט ווערן.אפגעקי ךצוביסלע וועט ערליך

ען איך וויל דיר ז ,נגעלייטאידא א שיעור אין ישיבה פאר אלע  היינט נאכט איז

  .ביים שיעור

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

 יום ג' פרשת כי תבוא לאומאן, י"ד אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  נרו יאיר... לכבוד 

הארץ אז זיין פאר אים ן און זיך אויסגעגאסן י'ד איז אמאל געקומען צום רבאיא 

רחמנא לצלן, און וויפיל ער פרובירט זיך צו קריגן מיט  ער פאלט אראפ אין עבירות

  :סימן תמז)(חיי מוהר"ן  , האט אים דער רבי געזאגטזיין יצר הרע פאלט ער מער און מער



 
 

ל מיט יעדע ייוו ן";"דו טו גוטס, און די שלעכטס וועט פון זיך אליינס אוועק פאל

, ו'וכ ו'ער טוט צדקה אדער חסד וכ יצ ,ער לערנט יצ - ד טוטאינקודה טובה וואס א 

 ווערן א דף גמראלערנט פאלט דורכדעם אוועק אלע עבירות, בפרט אז מען 

און עס בלייבט נישט  ,פארברענט אלע קליפות וואס ווערן באשאפן פון די עבירות

  .דערפוןזכר  יןקי

 ְמַמְׁשְמִׁשין ֶׁשַהִּיּסּוִרין ָרִאיָת  ִאם" , פרק ו)רבה (תנא דבי אליהוזכרונם לברכה זאגן חכמינו 

 ַהִּיּסּוִרין ּוִמַיד ,ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ְלַחְדֵרי רּוץ, דו האסט צרות און יסורין אויב, ָעֶלי ּוָבאֹות

 דו לואפי"; דיר פון אוועקגיין יסורים די וועלן, תורה די צו אנטלויף, ִמְמ  ּבֹוְרִחין

אזוי  פון די גמרא, זאגן די ווערטער סטוזאלדאך  וואס דו לערנסט, ט נישטספארשטיי

 ַּגב ַעל ְוַאף ,ִאיִניׁש ִליְּגִריס ְלעֹוָלם" :(עבודה זרה יט.)זאגן כמינו זכרונם לברכה ווי ח

א מענטש זאל לערנען אפילו ער פארגעסט  ",ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדא ַּגב ַעל ְוַאף ,ִדְמַׁשַּכח

  .און אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט ,וואס ער לערנט

ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות " :, סימן ריד)'חלק א ,(ליקוטי מוהר"ןהייליגער רבי זאגט דער 

ווען א מענטש לערנט  ,"ְלַהְכִניַע אֹוָתּהַח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכֹ ,ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִלית

  .פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית ,גמרא

ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני " (איכה ג, ו):אויפן פסוק  סנהדרין כד.)(חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

, דאס גייט ארויף אויף תלמוד בבלי; ָּבֶבל ֶׁשל ַּתְלמּוָדּה ֶזה ִיְרִמָּיה ַרִּבי ָאַמר", ְּכֵמֵתי עֹוָלם

לכאורה, ווי אזוי קען מען זאגן אויף די הייליגע גמרא אז דאס איז א טונקעלע זאך, א 

טויטע זאך? נאר מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, אז דאס קומט צו ווייזן פאר א מענטש 

פיר זיך ווי א טויטער וואס זאגט 'עס איז מיר פינסטער', 'עס איז מיר טינקל', 'איך ש

מענטש', 'עס גייט אריבער אויף מיר שווערע ביטערע נסיונות, עס איז ממש ביי מיר 

 ָאַמר"', זאגט מען אים: "ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלםמקיום געווארן דעם פסוק "

ון הייב אן לערנען, ", נעם א גמרא תלמוד בבלי, אָּבֶבל ֶׁשל ַּתְלמּוָדּה ֶזה ,ִיְרִמָּיה ַרִּבי

  וועט דיר ליכטיג ווערן, און דו וועסט ווערן צוריק לעבעדיג.



 
 

דערפאר וויל איך דיר מחזק זיין אז דו זאלסט היינט אנהייבן פון פריש צו לערנען 

יעדן טאג א דף גמרא, אפילו דו ביסט פאריאגט און פארפלאגט, דאך זאלסטו לערנען 

פארשטייסט נישט די גמרא, זאלסטו נישט ווערן  דעם דף גמרא יעדן טאג, און אז דו

צעבראכן, נאר זיי ממשיך און זאג די ווערטער פון די גמרא; דער רבי האט אונז 

אז מען זאל לערנען תורה אפילו  (שיחות הר"ן, סימן עו),געגעבן א "סדר דרך הלימוד" 

ן, און ווען מען פארשטייט נישט גלייך וואס מען לערנט, נאר מען זאל לערנען כסדר

מען ענדיגט זאל מען נאכאמאל אנהייבן, און נאך אפאר מאל זאגן וועט מען זוכה זיין 

צו פארשטיין וואס מען לערנט. דער סדר דרך הלימוד איז א דבר השוה לכל נפש, פאר 

א גוטע קאפ און פאר א שוואכע קאפ, פאר יונג און אלט וכו', יעדער איינער קען 

  ורה מיט דעם סדר דרך הלימוד.לערנען די הייליגע ת

דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר: די " :(שיחות הר"ן, סימן נא)זאגט האט געדער רבי 

מוהרא"ש פלעגט זאגן אז ווען מען קומט "; וועלט נארט אייך, לאזט אייך נישט נארן

א  פארן רבי'ן; א מתנה עןברענגאויף ראש השנה דארף יעדער  צום רבי'ן קיין אומאן

יעדער ד' חלקי שלחן ערוך, אויף  א סיוםששה סדרי משנה, א סיום הש"ס, אויף סיום 

דאס איז מיין " :מען זאגט פארן רבי'ןאיינער ברענגט זיינע סיומים פארן רבי'ן, און 

מתנה וואס איך האב זוכה געווען צו לערנען בזכות דעם סדר דרך הלימוד וואס דער 

ז דו זאלסט אויך קומען מיט פילע הענט מיט סיומים, זע א ."רבי האט אונז געגעבן

  און דאס וועט אונז ביישטיין ביים יום הדין.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שלום וברכה אל כבוד ראש הישיבה שליט"א,



 
 

איך האב געזען וואס איר האט געשריבן וועגן טרינקען ברוינפן אין א ברסלב'ע שוהל ביי 

  קידוש, האב איך אויף דעם עטליכע הערות.

א. דער רבי האט אליין געגעבן שיריים ברוינפן פאר רבי נתן און רבי נפתלי. [נראה לי מובא 

  באבניה ברזל].

  מעלת משקה המשכר במידה לשם שמים.ב. עיין בליקוטי עצות אות ריקודים בסופו ב

ג. ס'איז באקאנט אז ר' אברהם שטערנהארץ, וואס האט געקענט אויסנווייניג אויפן לשון 

ספרי רבינו, פלעגט שטענדיג מכבד זיין ווער עס איז געקומען צו אים צו הערן דיבורים או כיוצ"ב 

  'ער.96אפי' אינמיטן וואך צו טרינקען 

ווען א גרויסער ענין צו טרינקען בראנפן דייקא נאך די פיש און עס איז ד. ביי צדיקים איז גע

  דא אין דעם גרויסע ענינים [מובא אצל רבותינו מקאמארנא איזה יחודים בזה].

  אלימלך זושא

 יום ג' פרשת כי תבוא לאומאן, י"ד אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  לכבוד אלימלך זושא נרו יאיר

  .דיין בריוואיך האב דערהאלטן 

ה קן קיין משעמען זאל נישט טרינקאז דער הייליגער רבי האט זייער מקפיד געווען 

  .(עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כו) נאר פאר קידוש און הבדלה ,המשכר

מקורב געווארן צום רבי'ן, און ער איז געקומען דאס איז כרונו לברכה ווען ר' נתן ז

צום רבי'ן מיט זיין חבר ר' נפתלי זכרונו לברכה, האט זיי פון נעמירוב ערשטע מאל 

בערך א פערטל א האלבע ברוינפן גלעזל מיט ברוינפן, מיט דער רבי מכבד געווען 

מיט דעם האט  פונעם קליינעם פינגער, און זיי געזאגט: "צעטיילט זיך דערמיט..."

 ןעגעבן נישט צו טרינקאז מען דארף זייער אכטונג  ,מז זייןרדער רבי זיי געוואלט מ

  .קיין משקה המשכר



 
 

האט זייער מקפיד געווען אויף די חסידים וואס מאכן אן  כרונו לברכהר' נתן ז

כרונו לטשינער זואיינמאל שמחת תורה האט ר' נחמן ט ;ן וכו'עעיקר פון טרינק

געפאלן אויף דער ערד און און ער האט איז אראפ ,ן אביסל אסאךעגעטרינקלברכה 

 ,אמת" :"איר זענט מיין גאנצע חיות", האט אים ר' נתן געזאגט :ן צו ר' נתןגעשריג

  ".נאר פורים ,ן שמחת תורהעאבער מען טאר נישט טרינק ,עס איז ריכטיג

אויף דעם  ;ידים איז טרינקען א גרויסער עניןדאס וואס דו פרעגסט מיר אז ביי חס

ריערדיגע דורות האבן די הייליגע אז אין די פ ,געזאגטכרונו לברכה האט שוין ר' נתן ז

הייליגן בעל פון דעם  ,קומען רעדן פון צדיקיםמען זאל זיך צוזאמאז צדיקים געוואלט 

ט מען געמאכט אז מען זאל טרינקען אביסל, אבער אין הא כותו יגן עלינו,שם טוב ז

התאוות, איז נתמעטו הלבבות, ונתרבו  -האט ר' נתן אויסגעפירט  -די היינטיגע טעג 

איז מען געבליבן נאר מיטן טרינקען; דערפאר האט דער רבי דאס אוועק גענומען פון 

  אונז.

דער רבי האט אמאל געזאגט: "איך קען שוין נישט פארטראגן זייערע 

פראזניקעס", ווייל ביים רבי'ן איז געווען דער עיקר תורה תפילה, און רעדן פון תכלית. 

  זייער מקפיד געווען אז מען זאל נישט טרינקען. און דערפאר האט ר' נתן אויך

מען האט אמאל פארציילט פאר ר' נתן זכרונו לברכה אז עס זענען דא חסידים 

וואס פירן זיך צו לייגן אונטער זייער קישן א פלאש ברוינפן, און ווען זיי וועקן זיך 

ן ביז זיי ווערן אויף פרעגן זיי: "משיח איז נאך נישט דא?" און זיי הייבן אן טרינקע

שיכור און שלאפן נאכאמאל איין, ווייל זיי זאגן אז ווי לאנג משיח איז נאך נישט דא, 

דארף מען איינשלעפן דעם יצר הרע, ווייל אז מען שלאפט זינדיגט מען נישט, האט 

ר' נתן געזאגט: "דאס איז נישט קיין עצה; מען דארף לייגן א תהילים אונטערן קישן, 

ן וועקט זיך אויף און מען זעט אז משיח איז נאך אלץ נישט דא, זאל מען און ווען מע

  און שרייען צום אייבערשטן". ,נעמען דעם תהילים און זאגן תהילים

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט פארציילט, אז ר' לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה 

נגען תיקון האט אים געזאגט, אז אין אומאן אינעם קלויז פלעגט מען נישט ברע



 
 

(ברוינפן, אזוי ווי עס איז דער מנהג העולם) ווען איינער האט געהאט יארצייט, נאר 

ווען איינער האט געהאט יארצייט האט ער עוסק געווען אין תורה און אין תפילה, און 

געגעבן א סאך צדקה. עס איז געווען א גרויסער רעסטוראנט וואס דארט פלעגן די 

לעגט גיין צום אר ביליג, און ווער עס האט געהאט יארצייט, פארימעלייט עסן פאר ג

רעסטוראנט, און אים געגעבן געלט אז ער זאל געבן עסן פאר אלע  בעל הבית פונעם

ם טאג פון די יארצייט, און אלע ארימעלייט האבן שוין געוואוסט אינע עניים בחינם

שן 'די נשמה זאל האבן אן געוואונטאים אז היינט איז דא א יארצייט, און אלע האבן 

  עליה'.

ן עזיי גיי ;ן זיך אן שבתענגעלייט טרינקאיליידער זעט מען לעצטנס זייער אסאך 

, מען גייט ןנעם ביטערן טראפועס איז דא פ אוכן וווזאון פון איין שול צום צווייטן 

 נאכדעם קומט מען צו ניבול פה און צו ביטערע ,מען טרינקט זיך אןאון צו חברים 

אהיים גיין צו זיין ווייב און  נגערמאן זאלאיאנשטאט דער  .עבירות רחמנא לצלן

נגערמאן האט אביסל צייט אימאל א וואך וואס דער נן מיט זיי, אייענדער פארברענגיק

  אוועק מיט טרינקן.דער גאנצער שבת צו זיין אין שטוב, אנשטאט דעם גייט 

 ִּבְּטלּו ֵהיַא  ֲאִני ָּתֵמַּה  ,ָאַמר ֶרִּבי" ):טה,  (מדרש שמואלחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

", רבי זאגט, איך וואונדער זיך פארוואס ִמַּנִין ְּתִפָּלה ֵּדָעה ֵאין ִאם - ְּבַׁשָּבת ַהָּדַעת חֹוֵנן

מען ארויס גענומען פון די שבת'דיגע דאווענען די ברכה פון חונן הדעת, ווייל אז מען 

(להגאון רבי חיים האט נישט קיין שכל ווי אזוי קען מען דאווענען. אין ספר חיים טובים 

 ֶזה ִנְרָּגׁש ְּבדֹוֵרנּו, ָהַרִּבים ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו"זאגט ער:  ), אויף מדרש שמואלפאלאג'י זכרונו לברכה

 ּוְמַאְּבִדים לֹוט ֶׁשל ִׁשְכרּותֹו ְּבַׁשָּבת ְוִאילּו, ְנכֹוָנה ַּדַעת ָלֶהם ֶיׁש ְּבחֹול ְוַכָּמה ְדַּכָמה, יֹוֵתר

 ָאָדם ְוֵאין, ְוִזָּמה, ַׁשָּבת ִחילּול ִליֵדי ּוְמִביָאן, עֹוֶשה ַיִין ְּדַהְרֵּבה ֶאָּלא, עֹוד אוְ , ַהַּדַעת

מען זעט אין אונזערע צייטן מענטשן וואס אין  ",ְׁשטּות רּוַח  ִנְכַנס ֵּכן ִאם ֶאָּלא חֹוֵטא

ג וכו', אבער שבת טרינקען זיי זיך יי פירן זיך אויף געהערידערוואכן האבן זיי שכל, ז

  ., עיין שםאן, און זיי פארלירן זייער שכל וכו'



 
 

האבן שכל, דערפאר דארף מען זייער אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל 

און נישט מען זאל זיך אנטרינקען און אלעס פארלירן. מיר דארפן נאכמאכן די צדיקים 

מיט אלע אנדערע זאכן; מיט זייער תורה ותפילה, מיט זייער חסד ווי זיי האבן זיך 

מוסר נפש געווען פאר אנדערע אידן זיי זאלן לערנען און דאווענען. ווען א מענטש 

רה און ער רעדט זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, מיט דעם לערנט די הייליגע תו

  ווערט ער איינס כביכול מיטן אייבערשטן.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט) האט אנגעהויבן סקול אין די קהילה סקול, זי איז  5מיין טאכטער (יעצט ב"ה 

אבער געווען אביסל פארמאכט, און וויבאלד איינער פון מיינע באקאנטע האט געהאט געשיקט 

אין א קליינע סקול, און מיר האבן געזען אז מ'געט זיך דארט מער אפ מיט די קינדער, האבן 

ים איר אריבערגעלייגט אין די קליינע סקול, זי האט ב"ה מצליח געווען מיר נאך עטליכע חדש

  דארט, און זי האט זיך היבש געעפענט.

נאכן זיין אין די קליינע סקול בערך א יאר, האבן מיר איר צוריק געלייגט אין די גרויסע 

מיט די ) מיר האבן אנגעהויבן זיך נישט געהעריג פארשטיין 1סקול, צוליב עטליכע סיבות: 

) מיר האבן געשפירט אז אפשר איז א תועלת זי זאל גיין אין 2משפחה וואס פירט יענע סקול, 

) אויך זענען מיינע 3א סקול מיט אסאך קינדער זי זאל זיך קענען מער אנטוויקלען סאושעל, 

ל עלטערן געווען ברוגז אז מיר האבן איר נישט געשיקט אין די קהילה סקול. אבער פון אזוי פי

אריין און ארויס, איז זי שוין צומישט געווארן, און וויבאלד אין די גרויסע מוסד האט מען זיך 

נישט געהעריג אומגעקוקט אויף איר, איז זי שטארק צוריק געפאלן, און איז שטארק פארמאכט 



 
 

קן געווארן, און נאכן זיין א שטיק צייט אין די גרויסע מוסד האט מען איר געוואלט אנהייבן שי

אויף טעראפי, דער ראש ישיבה האט מיר דעמאלטס געזאגט איך זאל מיך דורכרעדן מיט מיין 

מאמע, מיין מאמע האט געזאגט אז מ'זוכט נישט היינט סתם זיך אנצוכאפן און צוקלאפן 

קינדער, דערפאר זאל זי גיין אויף טעראפי. אויך האבן מיר געטראכט דעמאלטס אז אפשר 

איר צוריק צו לייגן צום קליינעם מוסד, האט מיר דאן דער ראש ישיבה וואלט כדאי געווען 

געפרעגט וואס מיין מאמע האלט, האב איך געזאגט אז זי האלט אז איך זאל איר לאזן, האבן 

מיר איר געלאזט. למעשה פארציילט מיין טאכטער אז זי גייט מער נישט צו טעראפי, און איך 

  תועלת פון די טעראפי.האב אויך בכלל נישט געזען קיין 

יעצט טראכטן מיר ווייטער אז עס וואלט אפשר כדי געווען איר צוריק צו לייגן צום קליינעם 

מוסד, וואו מ'געט זיך בעסער אפ. אבער איך קען זיך דערמיט נישט דורכרעדן מיט מיין מאמע, 

סד, איין קהילה, און ווייל זי קען נישט הערן אזא זאך. ביי איר איז דא נאר איין רבי, איין מו

גארנישט מער. עס זעט בכלל נישט אויס אז זי זאל טראכטן פון די טובה פונעם קינד. ביי איר 

איז דער עיקר אז מ'זאל שיקן אויסדרוקליך נאר אין די קהלה מוסד. אבער מיר זענען שטארק 

ם מוסד. בפרט מסופק אז אפשר איז יא פאר די טובה פון דאס קינד צוריק צו גיין צום קליינע

האט מיין ווייב מורא אז ווען מ'הייבט אן אריינצוגיין צו די קלאסן ווי מ'לערנט שוין מיט די 

ווי די שטייגער אין די גרויסע מוסדות, קען  –קינדער, און אויב נעמט מען איר ארויס פאר הילף 

  זי ווערן א גאנצע רחמנות, און א צוקלאפטע קינד.

באקומען א תשובה וואס שנעלער, ווייל מ'הייבט שוין אן די נייע עס איז מיר וויכטיג צו 

  סקול יאר.

  יישר כח

  י. וו.

 יום ג' פרשת כי תבוא לאומאן, י"ד אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  נרו יאיר י. וו.לכבוד 



 
 

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

(ספר דו זאלסט זייער אכטונג געבן נישט צו טון קיין ווילדע זאכן. דער רבי זאגט 

ְּבִלי ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ַנֲעֶׂשה ַּבַעל  ,ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעָׂשיו ִּבְמִהירּות" המידות, אות ממון, סימן עז):

ס וואס אן קיין ישוב הדעת, ווערט א בעל חוב; דא -", ווער עס טוט ווילדע זאכן חֹוב

דו שרייבסט מיר אז דו נעמסט דיין קינד אריין אין סקול, און ארויס פון סקול וכו', 

  כאילו זיי זענען אזוי ווי שפילצייג, דאס קען גורם זיין צו נישט גוטע זאכן.

קינדער זענען נישט קיין שפילצייג וואס מען קען זיי יעדן טאג לייגן אין אן 

ר האלט אין איין טוישן דאס קינד פון איין מוסד צום אנדערע מוסד; דאס אליין אז אי

  צווייטן, דאס מאכט איר פארמאכט, און עס וועט שאטן אויף שפעטער.

דו שרייבסט מיר אז דו האסט מיר געפרעגט וואס צו טון וכו'; איך ווייס נישט 

דו ווער דו ביסט און וואס איך האב דיר געזאגט וכו', אבער איין זאך איז זיכער, אז 

זאלסט גארנישט טון פאר דו שמועסט עס דורך מיט דיינע עלטערן, ווייל דו מאכסט 

  צו שנעלע החלטות; ארויס פון סקול, אריין אין סקול, און צוריק ארויס וכו'.

איך מיין אז דו זאלסט לאזן דיין קינד אין די קהילה מוסד, און דו מיט דיין ווייב 

ך אויפמערקזאמקייט, וואס דאס וועט איר העלפן זאלן געבן פארן קינד אין שטוב אסא

זיך צו עפענען. קיינער איז נישט גאראנטירט מיט זיינע קינדער, אויב אינוועסטירט 

מען אין די קינדער, מען שפילט זיך מיט זיי, מען לאזט זיך אראפ צו זיי און מען 

עזונט און ענטפערט זיי זייערע פראגעס וכו', דעמאלט וואקסן די קינדער אויף ג

  שטארק.

דאס וואס עלטערן באשולדיגן די מוסדות ווען זיי זעען אז זייערע קינדער זענען 

נישט מצליח ה' ירחם, דאס איז נישט ריכטיג; ווייל קינדער וואס האבן א ווארעמע 

היים און ווארעמע עלטערן, דארף דאס זיין גענוג פארן קינד צו וואקסן געזונט; דער 

איז זיין היים און זיינע עלטערן, קינדער וואס זעען ווי עלטערן קריגן  עיקר פון א קינד

זיך איינער מיטן צווייטן, וועט דאס איבער לאזן אויף זיי א וואונד, אזוי אויך קינדער 



 
 

וואס קומען פון א שטוב וואו עס איז נישט דא קיין דרך ארץ וכו', די עלטערן שרייען 

  אויף די קינדער א וואונד. און שעלטן וכו', דאס לאזט איבער

דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווען צו לערנען מיט אידישע קינדער תורה; 

במשך די אלע יארן וואס איך האב די ישיבה וכו', זע איך אז די אלע קינדער וואס 

גוטע שטובער מיין איך צו זאגן געזונטע שטובער, וואס  -קומען פון גוטע שטובער 

ען זיך מכבד איינער דעם צווייטן, און עס איז דא ליבשאפט איינער די עלטערן זענ

צום צווייטן, מיט אזעלכע קינדער איז גרינג צו ארבעטן, ווייל זייער מח בדרך כלל 

איז געזונט, אבער קינדער וואס וואקסן אויף אין א שטוב אדער מיט א שטוב וואס 

וייטע מעשה, זיי וואקסן אויף דער שטוב איז נישט קיין שטוב, דאס איז שוין א צו

צעקלאפט און פארמאכט, ביז זיי זוכן זיך שלעכטע חברים, און נעמען נאכדעם דראגס 

  השם ישמרינו.

, און דו גע מאכן דיין קינדדערפאר בעט איך דיר זייער אז דו זאלסט נישט משו

ייליך דיין סקול; זע צו זיין פרייליך און מאך פר יעדן צווייטן טאג טוישןזאלסט נישט 

ווייב. קויף דיר גוטע ספיקערס, און זע אז עס זאל גיין א גאנצן טאג ביי דיר און שטוב 

מוזיק, און ווען דו קומסט אהיים זאלסטו נעמען דיינע קינדער אין א טענצל, ווייל 

ַּדע, " ):(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ישמחה עפנט אויף די מח, אזוי ווי דער רבי זאגט 

, ְוַעל ֵּכן ָקֶׁשה לֹו ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו, ֶׁשַעל ְיֵדי ָמָרה ְׁשחֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְנִהיג ֶאת ַהֹּמַח ִּכְרצֹונֹו

הּוא עֹוָלם  ִּכי ִׂשְמָחה, ַרק ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה יּוַכל ְלַהְנִהיג ַהּמַֹח ִּכְרצֹונֹו, ְויּוַכל ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו

איז פרייליך, דעמאלט קען ער טראכטן גראד, און ער קען  ן א מענטש", וועַהֵחרּות

איז ער , 'דיגאיז מרה שחורה פארמאכטקייט; ווייל ווען א מענטש ארויס גיין פון זיין

קען מען נישט טראכטן. דערפאר אז דיין קינד איז  -דערשראקן און אנגעצויגן 

יט שמחה, וועט אלעס פארמאכט וכו', זע צו זינגען און טאנצן אין שטוב מ

  איבערגעדרייט ווערן לטובה.

ועל כולם דארף מען אסאך דאווענען צום אייבערשטן, און אים בעטן אז מען זאל 

א איד איז געקומען צום הייליגן אז מוהרא"ש האט דערציילט האבן גוטע קינדער; 



 
 

דער  האט ;ער האט געבעטן א ברכה אויף גוטע קינדערכותו יגן עלינו, חפץ חיים ז

 ,ן פון נאסקייטהלים וואס איז געווען אויפגעבלאזגענומען א תהייליגער חפץ חיים 

דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע ם געזאגט: "איאר דעם איד און געוויזן פדאס און 

 ,וויינען אז זי זאל האבן גוטע קינדעראויסיעדן טאג זיך זי פלעגט  , וואוםליה השלוע

 ן. דערפאר זאלסטו אסאך בעטן דעם אייבערשט"גוטע קינדער אזוי איז מען זוכה צו

וואס וועלן  קינדעראון , געזונטע קינדער, קינדערערליכע זאלסט זוכה זיין צו  ואז ד

  דער וועלט. ליכטיג מאכן

איך שרייב דיר דא א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן יעדן טאג דעם 

איך זאל זוכה זיין צו קינדער און אז , העלף מיר "רבונו של עולםאייבערשטן: 

אייניקלעך וואס וועלן לערנען די הייליגע תורה, און וועלן נאר דיר דינען. העלף מיר 

אז מיינע קינדער זאלן זיין געזונטע קינדער, פרייליכע קינדער, קינדער מיט א 

 שטארקייט, זיי זאלן זיין ביי זיך זעלבסטזיכער און זעלבסטשטענדיג. הייליגע

באשעפער, מיין קינד איז לעצטנס זייער צעקלאפט און דערשלאגן, איך ווייס נישט 

וואס צו טון, העלף מיר אז מיין קינד זאל ארויס גיין פון זיין צעקלאפטקייט, ער זאל 

זיין געזונט און שטארק. רבונו של עולם, הער אויס מיינע פשוט'ע תפילות וואס איך 

וואס וועלן ליכטיג מאכן די וועלט, קינדער וואס וועלן  בעט דיר, און גיב מיר קינדער

און לייג צו דיינע אייגענע תפילות, ווייל תפילות וואס קומט ארויס  זיין דבוק צו דיר".

  פון א צעבראכענע הארץ, איז זייער חשוב ביים אייבערשטן.

שמואל הנביא'ס מאמע, ווען זי האט געבעטן פונעם אייבערשטן  –מען זעט חנה 

ְוָנַתָּתה " א א, יא):-(שמואלקינדער, האט זי געבעטן מיט א גדלות המוחין, זי האט געבעטן 

 ַגְבָרא, ַרב ָאַמר? ֲאָנִׁשים ֶזַרע ַמאי" :)ברכות לא:(", פרעגט די גמרא ַלֲאָמְת ֶזַרע ֲאָנִׁשים

 ", זי האט געבעטן אז זי דארף געזונטע קינדער וואס זענען אויסגעמישטְּבּגּוְבִרין

, "ְוָדִוד ָׁשאּול ?ִאינּון ּוָמאן, ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ֶׁשמֹוֵׁשַח  ֶזַרע, ָאַמר ּוְׁשמּוֵאל" צווישן מענטשן,

 -שמואל זאגט, זי האט געבעטן אז זי דארף א קינד וואס ער וועט זאלבן צוויי קעניגן 

, ִאינּון ּוָמאן, ֲאָנִׁשים ִּכְׁשֵני ֶׁשָׁשקּול ֶזַרע, ָאַמר יֹוָחָנן ְוַרִּבי" שאול המלך און דוד המלך.

ה ה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו :(תהלים צט, ו) ֶׁשֶנֱאַמר, ְוַאֲהרֹן מֹׁשֶ ", רבי יוחנן מֹׁשֶ



 
 

זאגט, זי האט געבעטן אז זי וויל א קינד וואס וועט זיין אזוי גרויס ווי משה רבינו און 

טן דעם אייבערשטן, מיט א אהרן הכהן; זעט מען פון דעם ווי אזוי מען דארף בע

גדלות המוחין, זי האט געבעטן אז זי דארף א קינד אזוי גרויס ווי משה רבינו און אהרן 

  הכהן.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  ראטה שליט"א,לכבוד הר"ר יואל 

איך האב געוואלט פרעגן וואו עס איז דער מקור פונעם רבי'ן אז מ'דארף קומען קיין אומאן 

  אויף ראש השנה. וואו שרייבט דאס דער רבי, ווען און צו וועם האט ער דאס געזאגט?

 לייבל

 יום ג' פרשת כי תבוא לאומאן, י"ד אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  יאיר לכבוד לייבל נרו

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

דו פרעגסט וואו עס איז דער מקור אז דער רבי האט געוואלט מען זאל קומען קיין 

 - "ֶׁשּלֹו ַהָׁשָנה רֹאׁש ִיְקַרת ֹּגֶדל"אומאן; אין חיי מוהר"ן איז דא א גאנצע קאפיטל: 

אז מען צאמגענומען אלע שמועסן פון רבי'ן, וואס דער רבי האט געזאגט איבער דעם 

דארף קומען צו אים אויף ראש השנה; קוק אריין דארט וועסטו זען לשונות וואס דער 

רבי האט געזאגט אז מען זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, אזעלכע לשונות וואס 

  קיין שום צדיק האט נישט געזאגט.



 
 

, זיין ביי "לַהּכֹ  עֹוֶלה ַעל ָהראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי" (שם, סימן תג):דער רבי האט געזאגט 

ָרִבים ֶׁשִּלי ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקֹ ,ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלימיר ראש השנה איז גרעסער פון אלעס, "

, אׁש ַהָּׁשָנהֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל רֹ , ָרִבים ֵאַליא ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקְֹוָלָּמה , ַמֲאִמיִנים ִלי

 און איך וואונדער זיך אויף מיינע תלמידים וואס גלייבן אין מיר, ר", א ֵיָעֵד ִאיׁש

פארוואס זאלן זיי נישט מעורר זיין מיינע מענטשן אז אלע זאלן קומען צו מיר אויף 

מיין ", אׁש ַהָּׁשָנהַרק רֹ  ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא". קיינער טאר נישט פעלןראש השנה, 

ָרב ּוְמקֹ ,ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו, ְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוזְוִה " ,גאנצע זאך איז ראש השנה

דער רבי האט געהייסן מען זאל ", א ֶיְחַסר ִאיׁש, ראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו ִיְהֶיה ַעל, ֵאָליו

אז ער האט געהייסן קומען צו אים  ,מודיע זיין פאר אלע מענטשן וואס גלייבן אין אים

ִאְכלּו , "דד ְמאֹ ַח ְמאֹ ָראּוי לֹו ִלְׂשמֹ, אׁש ַהָּׁשָנהּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹ " ,אויף ראש השנה

און ווער עס איז זוכה צו זיין ביי ", ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם ,ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים

  עיי"ש. ,דארף זיך זייער פרייען א גאנץ יאר אים אויף ראש השנה

ווען עס ווארט אויף א מענטש א שווערע משפט, וועט דער מענטש ארום לויפן 

צו די גרעסטע לויערס זיי בעטן אז זיי זאלן עפעס טון פאר אים, זיי זאלן פרובירן אים 

אלטן דעם מצדיק צו זיין, ער קוקט נישט אויף גארנישט, און גארנישט קען נישט אפה

מענטש פון פארן צו דעם גרעסטן לויער; דעמאלט קוקט מען נישט אויף געלט, מען 

קוקט נישט אויף קיין חברים, אפילו נישט אויף משפחה, מען קוקט נאר אויף זיך, 

מען מאכט זיך א חשבון 'וואס האב איך צו פארלירן, עס ווארט מיר אזא שווערע 

אז עס ווארט א משפט פון טויט שטראף רחמנא משפט וכו' וכו'', ווער רעדט נאך 

  לצלן, דעמאלט וועט א מענטש טון אלעס אויף דער וועלט צו ווערן געראטעוועט.

שפט, ראש השנה גייט יעצט פרעג איך דיר, עס ווארט אויף אונז אלע  א גרויסן מ

; אלע שרעקליכע ַּבַּמִים ּוִמי, ָּבֵאׁש ִמי, ָימּות ּוִמי, ִיְחֶיה ִמימען אונז אלע משפט'ן, 

ווערט אלעס אנגעשריבן ראש  -טראגעדיס וואס מען הערט א גאנץ יאר השם ישמרינו 

השנה, יעדן טאג ווערן אוועקגעריסן יונגע מענטשן, מענער און פרויען, יונגע קינדער 

בלייבן אן עלטערן ה' ירחם, אלע שפיטעלער זענען לא עלינו אנגעפילט מיט אידישע 

יר דיר פרעגן, עס איז דא א צדיק וואס האט צוגעזאגט אז ראש קינדער; יעצט לאמ



 
 

השנה קען ער יעדן איינעם העלפן, ער קען אונז אלע מתקן זיין; קוק וואס ר' נתן 

ֶׁשְּיכֹוִלין ָאז ֲאָנִׁשים  ,ָאַמר" (שם, סימן תז):וואס דער רבי האט אים געזאגט  -שרייבט 

ַאף ַעל , ֶפןְּבֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּתּקּון ְּבׁשּום אֹ  א ָהָיהָּׁשָנה ַה  ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֲאִפיּלּו הּוא  .ֲאִפיּלּו ֵהם ְלַקֵּבל ִּתּקּון אׁש ַהָּׁשָנה ְיכֹוִליןִּפי ֵכן ְּברֹ 

 אׁש ַהָּׁשָנה ַּגם ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֲאָבל ְּברֹ , ָנםא ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּק ְּבַעְצמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ַּגם הּוא  אׁש ַהָּׁשָנה ִעְנָיִנים ְוִתּקּוִניםִּכי ָאַמר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּברֹ  .ִּתּקּוִנים

אבער ", אפילו מענטשן וואס דער רבי קען א גאנץ יאר נישט העלפן, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות

  ראש השנה קען ער יעדן פארעכטן.

דערפאר קומען צו פארן צענדליגער טויזענטער מענטשן קיין אומאן אויף ראש 

  השנה, ווייל אלע ווילן תשובה טון, און אלע ווילן אז דער רבי זאל זיי מתקן זיין.

ווער עס איז נאך נישט געווען אין אומאן, קען זיך נישט פארשטעלן וואס עס טוט 

אפ ביים רבינ'ס ציון; פיר און צוואנציג שעה איז דער ציון באלאגערט מיט  זיך

טויזענטער אידן וואס וויינען און שרייען צום אייבערשטן. דער רבי האט געזאגט: 

ווי ביי מיר איז  ,אזא ראש השנהצו האבן נטשן "אנדערע צדיקים וואלטן זיך געוואו

ער גייט ארום און מאכט  ,טוט זיינס "; פארשטייט זיך אז דער ס"מערב ראש השנה

ער מאכט ליצנות פון אומאן, פון תיקון הכללי וכו' וכו'; ווייל עס  ליצנות פון רבי'ן,

דארף בלייבן א בחירה און א נסיון פארן מענטש, אבער א מענטש וואס האט שכל 

ך מאכט זיך א פשוט'ער חשבון: 'עס קומט יעצט א לאנגע יאר, איך דארף ישועות, אי

דארף רפואות, איך דארף פרנסה, נחת; דא איז דא א רבי וואס האט מבטיח געווען אז 

ווער עס וועט קומען צו אים וועט ער העלפן, פון דער אנדערע זייט שטייען מיינע 

כלומר'ישע חברים, און משפחה, וואס מאכן ליצנות פון דעם, איך דארף קוקן וואס 

איין א רענצל מיט זיינע וועש, און אנטלויפט צום  עס איז גוט פאר מיר'; ער פאקט זיך

  הייליגן רבי'ן.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.



 
 

...  

~~~~~~~~~~   

  שלום לכבוד דער ראש הישיבה שליט"א,

  שיעורים וואס געבט מיר חיזוק יעדן טאג.קודם א יישר כח אויף די טייערע 

איך האב געוואלט פרעגן אזוי, איך לערן שוין די לעצטע שטיק צייט לויט די מהלך הלימוד 

וואס דער ראש ישיבה לערנט אונז, איך האב אבער נישט קיין סאך צייט צו לערנען. וויל איך 

זאגן משניות, צו זאגן ווי מער  פרעגען צי איך זאל אויפגעבן מיין שיעור אין גמרא און נאר

  משניות? אדער זאל איך ענדערש זאגן ווייניגער משניות, און אנהאלטן מיין שיעור אין גמרא?

  חיים

 יום ד' פרשת כי תבוא לאומאן, ט"ו אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  רו יאירלכבוד חיים נ

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

הערן אז דו ביסט זיך מחזק מיט די עצות וואס דער הייליגער איך פריי מיר זייער צו 

רבי לערנט אונז, בפרט אז דו האסט אנגעפאנגען צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד 

  וואס דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן.

וויסן זאלסטו אז דאס איז נישט מיין מהלך הלימוד, נאר דאס האט אונז דער רבי 

ֶׁשֵאין ְצִריִכין " דארט: דער רבי זאגטוואס  ,)ו(סימן ען אין שיחות הר"ן געגעבן; קוק אריי

מען דארף נישט ", ּוִמֵּמיָלא ָיִבין, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד

פארשטיין ווען מען לערענט, מען דארף נאר זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה 

א ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ְו" וועט מען פארשטיין,און צום סוף 

אַמר ְויֹ  ,חֹו ְּבַהִּלּמּודַרק ַיְכִניס מֹ, א ָיִבין ְּכָללְו ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף, ֵּתֶכף

נישט ווערן צעבראכן ווען מען זעט אז מען מען זאל ", ּוִמֵּמיָלא ָיִבין ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות



 
 

 -אז מען וויל גלייך פארשטיין  -פארשטייט נישט וואס מען לערנט, וואס דאס אליין 

מאכט אז עס זאל זיין שווער צו פארשטיין דאס לערנען, נאר מען זאל בלויז זאגן די 

ָיִבין ַאַחר , ִבין ֵּתֶכףא יָ ְוִאם " ווערטער כסדרן, און מען וועט פון זיך אליין פארשטיין,

ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ָּכ,  ד ַעל ַּכָּוָנתֹויּוַכל ַלֲעמֹ  אֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן - און ?" ַמה ְּבָכ

אויב מען פארשטייט נישט דעם ערשטן מאל, וועט מען עס פארשטיין ביים צווייטן 

ִּכי "צווייטן מאל, איז אויך גארנישט,  מאל, און אויב מען וועט נישט פארשטיין דעם

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור ַוֲהַדר  ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, לַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹ 

אזוי ווי חכמינו '", ְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבהּגָ ' ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: ר,ִלְסּבֹ 

זכרונם לברכה זאגן אז א מענטש זאל קודם אסאך זאגן די ווערטער פון די הייליגע 

תורה אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט, און דערנאך זאל ער לערנען צו 

ַעל ְיֵדי ֶזה , הד ַהְרּבֵ ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹ ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות ,ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד" פארשטיין,

ר ְלַהְתִחיל ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ְוַלֲחזֹ  ,ְלָגְמָרם – ר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמדִיְזֶּכה ַלֲעבֹ 

ווייל אז מען געוואוינט זיך צו צו לערנען וכו'", ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין , ַאַחר ַּפַעם

ו לערנען זייער אסאך, ווייל אזוי איז מען איז זוכה צו שנעל, קען מען זוכה זיין צ

איבערגיין יעדע זאך זייער אסאך מאל, ביז מען איז זוכה צו פארשטיין וואס מען 

  לערנט.

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת , ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ד ְּבִעְנָין ֶזהְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמאֹ"

דד ַהְרֵּבה ְמאִֹּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ִלְלמֹ, ד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹ הּוא ֶּדֶר ,

יֹוֵתר, ֵמֲאֶׁשר ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק  ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים, ר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִריםִלְגמֹ 

דער רבי האט זייער אסאך גערעדט פונעם דרך ", ִמן ַהִּלּמּודד ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹ , ָּגדֹול

הלימוד, אז מען זאל נישט זוכן צו פארשטיין גלייך ווען מען לערנט, נאר מען זאל 

לערנען אסאך אן פארשטיין, ביז מען וועט זוכה זיין צו פארשטיין; ווען מען לערנט 

סאך מער ווי ווען מען לערנט אויף דעם סדר דרך הלימוד איז מען זוכה אנצוקומען א

 שטייט און מען קלערט אריין אין יעדע ווארט, וואס דאס שטערט נאר דאס לערנען,

א ּוְמאּוָמה , ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם"



 
 

האבן אינגאנצן אויפגעהערט צו לערנען צוליב  און זייער אסאך מענטשן", ִנְׁשַאר ְּבָיָדם

  דעם וואס זיי האבן געלערנט און געקוועטשט וכו'.

ַהּתֹוָרה , ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה -ד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹ "

 ִּמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי  ד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ"אֹ ד ַהְרֵּבה ְמ ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹ , ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו

אבער אז א מענטש געוואוינט זיך צו, צו לערנען ", ּוְׁשָאר ְסָפִרים ֻּכָּלםה, ַהר ְוַקָּבלָ ַהזֹו

אזוי ווי אויבן דערמאנט, וועט ער זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך,  -שנעלערהייט 

גמרא מיט אלע פוסקים, תנ"ך מיט אלע  -די גאנצע תורה  און ער וועט לערנען

ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם , ָאר ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּוְכָבר ְמבֹ " מדרשים, און זוהר הקדוש,

אז אזוי ווי דער רבי האט געוואלט ", ר ְּבַחָּייו ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשהֶׁשַּיֲעבֹ 

  מיר זאלן דורך לערנען כל התורה כולה. עיי"ש.

די אלע וואס האבן גענומען דעם רבינ'ס ווערטער בתמימות ובפשיטות, זיי האבן 

אנגעפאנגן צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד, האבן זייער שיין מצליח געווען; 

  וועג. דערפאר פריי איך מיר זייער, אז דו האסט אנגעפאנגען צו לערנען אויף דעם

(שיחות דאס וואס דו פרעגסט צי דו זאלסט אויך לערנען שיעור עיון; דער רבי זאגט 

אויך דארף מען האבן א ", ִּבְקָצת ִעּיּון ,ד ֵאיֶזה ִׁשעּור ַּבּיֹוםַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹ" הר"ן, שם):

שיעור שיעור אין עיון יעדן טאג; דערפאר זאלסטו זען צו ממשיך זיין סיי מיט דיין 

  אין גמרא וכו', און ווען דו האסט איבעריג צייט זאלסטו אריין כאפן א פרק משניות.

 ִׁשים'נָ  ֹוֵעד'מ ָרִעים'זְ  וןאשי תיבות פאז די ר ), ה.(הקדמהעס שטייט אין תיקוני זוהר 

 א א ברסלב'ער חסיד פון געהערט איך האב; "ָנַקט ְזַמן" איז ֳהרֹות'ָט  ָדִׁשים'ָק  ִזיִקין'נְ 

 ְזַמן" – האנט די אין צייט די האלט משניות נטלער וואס איינעראז , פשט הערליכע

". ווייל וואו ער גייט נעמט ער מיט זיך מיט א קליינע משניות, אזוי האט ער אסאך ָנַקט

ט ער דריי יאז מען קען וויסן אויף איינעם צ ,פלעגט שטענדיג זאגן ש"מוהראצייט. 

, איז ט מען אים שטענדיג מיט א משניות אין די האנטאויב זעזיך אין "היכל הקודש", 

  א סימן אז ער דרייט זיך אין היכל הקודש.

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



 
 

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  לכבוד הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א,

איך ארבעט אין א געשעפט, און איך דארף כסדר האנדלען מיט פרויען, און עס איז מיר 

זייער שווער מיט שמירת עינים. איך בין געווען זומער אין קעמפ על מי מנוחות, איך בין געווען 

ארומגענומען מיט קינדער א גאנצע טאג, און ס'איז געווען זייער גוט. אבער יעצט בין איך צוריק 

ומען אין שטאט, איז מיר זייער שווער צו היטן די אויגן, סיי אויף די גאס און בפרט אין געק

  געשעפט וואו איך בין א גרויס חלק פון טאג.

  יצחק

 יום ד' פרשת כי תבוא לאומאן, ט"ו אלול, שנת תשע"ז לפ"ק - בעזהשי"ת

  לכבוד יצחק נרו יאיר

  .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

נתן זכרונו לברכה האט געוואוינט אין ברסלב אויפן גאס וואו דער הייליגער ר' 

דער מארק פלעגט זיין, און ער האט שטענדיג געהאלטן די פענסטער און די פירהאנג 

פארמאכט; בדרך כלל איז שטענדיג דא א רעש וכו' ביי דער פלאץ וואו דער מארק 

ם פענסטער קוקן וואס איז, מיט דעם אלעם איז ר' נתן קיינמאל נישט צוגעגאנגען צו

עס טוט זיך אין גאס. איינמאל איז געווען זייער א גרויסער און אומגעווענליכער רעש, 

ר' נתן איז געזיצן ביי זיך אין שטוב און געשריבן זיינע חידושי תורה, און ווען ער האט 

געהערט די הויכע קולות, ווי מען שרייט, האט ער אראפ געלייגט דעם פעדער, און 

וואלט גיין קוקן וואס עס גייט פאר, ווען ער האט זיך שוין אויפגעשטעלט צו גיין גע

נתן נתן... איין קוק קוקן, האט ער אנגעכאפט דעם טיש און געזאגט צו זיך אליין: "



 
 

און ער האט זיך צוריק אראפ געזעצט. איז פארט בעסער",  –ווייניגער אויף די וועלט 

צוגעקומען צו האבן ישוב הדעת, ווייל ער האט אסאך ר' נתן זכרונו לברכה איז 

  גערעדט צום אייבערשטן.

דערפאר, אז דו שרייבסט מיר אז עס איז דיר זייער שווער צו היטן די אויגן, געב 

איך דיר אן עצה, אז דו זאלסט יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל דיר העלפן, 

. פאר דו גייסט ארויס פון שטוב צו גיין צו םיינדו זאלסט זוכה זיין צו האבן שמירת ע

דער ארבעט, בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זוכה זיין צו האבן אפגעהיטענע 

א ֶׁש ָדם יֹוֵצא ַלּׁשּוק ּוִמְתָיֵראְּכֶׁשָא " :ט)סימן  ,ראיהאות  ,דות(ספר המאויגן. דער רבי זאגט 

ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו 'אַמר ַהָּפסּוק ה, ֶׁשִּיְרֶאה ָנִׁשים ָיפֹות, יֹ ָיבֹוא ִליֵדי ִהְרהּור ַעל ְיֵדי ָהְרִאּיָ 

", ווען א מענטש גייט ארויס , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּנֵצל ֵמְראֹות'ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון

פון שטוב און ער האט מורא אז ער וועט נכשל ווערן נישט צו היטן די אויגן, זאל ער 

, און אזוי וועט ער זיך ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּוןדעם פסוק זאגן 

  קענען היטן די אויגן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, אז ווען א מענטש גייט ארויס פון שטוב, זאל ער 

לף מיר לייגן די הענט אויף די מזוזה און בעטן א קורצע תפילה: "רבונו של עולם, הע

איך זאל צוריק קומען בשלום, איך זאל קענען היטן מיינע אויגן וכו'", און אזוי וועט 

ער מצליח זיין; וויסן זאלסטו אז עס איז נישט דא קיין שום אנדערע וועג צו זיין 

  אפגעהיטן, נאר אז מען בעט אסאך דעם אייבערשטן.

ויסן פון הייליגן רבי'ן, געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען צו ו

דער רבי ברענגט אריין אין אונז אז דער אייבערשטער איז דא אויף דער וועלט, און 

אז מיר קענען זיין ערליכע אידן אפילו מיר זענען פשוט'ע מענטשן. חכמינו זכרונם 

בית שמאי און בית הלל קריגן זיך וואס איז קודם  )רבה א, כא (בראשיתלברכה זאגן 

באשאפן געווארן, דער הימל צי דער ערד, בית שמאי האלטן אז קודם האט דער 

אייבערשטער באשאפן דער הימל און נאכדעם דער ערד, און בית הלל זאגן אז קודם 

 האט דער אייבערשטער באשאפען דער ערד און נאכדעם דעם הימל, קומט רבי שמעון



 
 

 ֶׁשֲאִני, ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ְּבִריַאת ַעל ָהעֹוָלם ָאבֹות ֶנְחְלקּו ֵאי ֲאִני ָּתֵמַּה בן יוחאי און זאגט: "

ְוִכיּסּוי, איך וואונדער זיך אויף די גרויסע  ְּכִאְלָפס ֶאָלא ִנְבְראּו א ָוָאֶרץ ָׁשַמִים אֹוֵמר

דם באשאפן די בית שמאי און בית הלל וואס קריגן זיי זיך וואס איז קו -צדיקים 

געווארן, איך האלט אז דער אייבערשטער האט באשאפן די ערד מיט די הימל ביידע 

צוזאמען, אזוי ווי א טאפ מיט איר דעקל". מוהרא"ש איז דאס זייער שיין מסביר, אז 

די בית שמאי האלטן, קודם האט דער אייבערשטער באשאפן די הימלען, ווייל שמים 

ייזן פארן מענטש אז דער עיקר איז נאר 'שמים', זיין א 'הימל ווייזט אויף רוחניות, צו וו

אויסגעטון פון דער וועלט, און בית די בית הלל זאגן: ניין, קודם האט דער  -מענטש' 

אייבערשטער באשאפן די ערד, צו ווייזן אז מען דארף זיין דא אויף דער ערד, און 

אי און זאגט: "איך פארשטיי נאכדעם גייט מען צום הימל, קומט רבי שמעון בן יוח

 -נישט וואס איז די גאנצע מחלוקה, מען קען זיין דא אויף דער וועלט און זיין אויבן 

זיין  -טראכטן פונעם אייבערשטן און דאווענען און לערנען. און מען קען זיין אויבן 

ן חתונה האב -דבוק צום אייבישטער, דאווענען און לערנען און זיין אויף דער ערד 

און האבן קינדער און זיי מפרנס זיין וכו' וכו'; דאס האט מוהרא"ש אריינגעברענגט 

אין אונז, אז מען קען זיין אן ערליכער איד אפילו מען ארבעט, און אפילו מען איז א 

דאך קען מען זיין דבוק צום אייבערשטן,  -גאנצן טאג פארנומען צו ברענגען פרנסה 

  דארט ביי די ארבעט.

בעט איך דיר זייער, נעם מיט צו דיין ארבעט א זעקל ספרים, פאק דיר  דערפאר

איין א חומש, מיט א קליינע משניות'ל, א תהילים וכו', און ווען דו האסט אן איבעריגע 

מינוט זאלסטו אריין כאפן א פרק משניות, א דף גמרא וכו'. געווענליך האבן נישט די 

טער לערנט וכו', אבער אנשטאט צו שטיין ווי בעלי בתים ליב צו זען ווי זייער ארבע

א גולם און נאכקוקן יעדע פרוי וכו', אנשטאט צו שטיין און קוקן וכו', זאלסטו אריין 

  כאפן א קאפיטל תהילים, א פסוק חומש.

ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע " (דברים כח, לד):מיר האבן די וואך אין די תוכחה, וואס דער תורה זאגט 

", זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה, אז דאס גייט ארויף אויף ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאהִמַּמְרֵאה 

; מען זעט אינגעלייט ווערן פשוט משוגע פון קוקן שמוץ, עד כדי כך אז םשמירת עיני



 
 

ער שטייט און קוקט נאך פרויען און מיידלעך אן קיין בושה, עס איז דא וואס פארלירן 

זיי קענען שטיין שעות און פרובירן אריין קוקן אין א  נעבעך זייער שכל אינגאנצן,

פענסטער אפשר וועט ער זען וכו', וואס באמת איז עס איין גרויסע דמיון, ווייל מען 

  האט פון דעם גארנישט נאר בזיונות.

ִמי ֶׁשעֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע, ַעל ְיֵדי " :ח)סימן  ,ראיהאות  ,דות(ספר המדער רבי זאגט 

" ווער עס היט זיך זיינע אויגן, ער קוקט נישט אויף קיין שלעכטס, ה ִנּצֹול ִמִּבְזיֹונֹותזֶ 

ווערט ניצל פון בזיונות; דאס אליין דארף דיר העלפן ביישטיין דיינע נסיונות, אז דו 

  וועסט טראכטן אז עס איז בעסער זיך צו היטן די אויגן ווי צו האבן נאך א בזיון.

וער נישט צופאלן ווען דו זעסט אז דו פאלסט אראפ נאכאמאל שטארק דיך און ו

און נאכאמאל, דו זאלסט נאכאמאל און נאכמאל צוריק גיין צום אייבערשטן, בעט 

דער  -רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל האבן ריינע אויגן, וואס זאל איך טון "אים: 

ן פון אלעם שלעכטס, רבונו יצר הרע ברענט אין מיר, העלף מיר איך זאל זיין אפגעהיט

של עולם איך שטיי דא אין געשעפט ווייל איך דארף אהיים ברענגען פרנסה, איך 

דארף אויסהאלטן מיין ווייב און קינדער, מיר וואלט בעסער געווען צו זיצן אין בית 

המדרש, עס איז מיר אזוי שווער דא, איך דארף מיר פשט רייסן צו זיין אן ערליכער 

אזוי זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג און לייג צו דיינע אייגענע  איד...."

תפילות, ווייל ווען מען בעט דעם אייבערשטן מיט אייגענע תפילות איז דאס זייער 

  חשוב אויבן אין הימל ווייל עס קומט ארויס גלייך פון הארץ.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ט"ו אלול, יום ד' פרשת כי תבוא לאומאן -רת ה' יתברך בעז



 
 

 רו יאירנ...  מיין טייערע תלמידלכבוד 

ער בעטן אז דו זאלסט קומען אין שול דאווענען מיט דרך ארץ ייאיך וויל דיר ז

אויך ווען דו קומסט צום שיעור אין ישיבה אזוי אנגעטון מיט דיין הוט און רעקל, 

ן וואס יעדער כדארפסט נישט נאכמאדו  ;אלסטו קומען אנגעטון מיט דרך ארץז

ן שול יען אריין אגעלייט און בחורים קומנאידאס וואס דו זעסט אז  .גענער טוטומש

קיין אן און  ,הוט און רעקל דעםזיי שטעלן זיך דאווענען אן און  ,אן קיין דרך ארץ וכו'

איך דארף מיט זיי ארום  .ט נישט אז דו דארפסט זיי נאכמאכןדאס מיינ ,שיך וכו'

איך דארף האבן און ן צום אייבערשטן, עשפילן ווי לאנג איך קען זיי צוריק ברענג

ט נישט אז מען קען אבער דאס מיינ ,זיי ביז זיי וועלן זיין ערליכע אידןסבלנות צו 

  .און אז דו דארפסט זיי נאכמאכן דאווענען אזוי

 ִּבְׁשַעת ֵאזֹור ֶלֱאזֹר ָצִרי" :)אורח חיים סימן צא, סעיף ב(ע הלכה 'שועס איז א בפיר

מען דארף זיך  ",ָהכֹון ִמּׁשּום ,ָהֶעְרָוה ֶאת רֹוֶאה ִלּבֹו ֶׁשֵאין ַאְבֵנט לֹו ֶיׁש ֲאִפילּו ,ַהְּתִפָּלה

 ְוַתְלִמיֵדיֶהם ַהֲחָכִמים ֶדֶר " :ף ו)יסעשם, (ען מען דאווענט, נאך שטייט אנטון א גארטל וו

  ."ֲעטּוִפים ְּכֶׁשֵהם ֶאָּלא ִיְתַּפְּללּו אֶׁש 

און דו וועסט זיך פירן מיט דרך ארץ אזוי  ,פארעכטןדאס איך האף אז דו וועסט 

  ווי עס פאסט פאר א תלמיד היכל הקודש.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטןל, , ט"ו אלויום ד' פרשת כי תבוא לאומאן -רת ה' יתברך בעז

  ... נרו יאירמיין טייערע תלמיד לכבוד 



 
 

רו נ ...בן ר' ... ן החת לכבודא שבע ברכות אין ישיבה מיר האבן נעכטן געמאכט 

  .מפיצים דיחיזוק פאר  רעס איז געווען זייער א גרויסע ;ציםיפאר אלע מפיאיר, 

סט יווייל דו ב ,שבע ברכות ינט צו דעדאפארוואס איך האב דיר נישט געלדי סיבה 

ט והז זיין גוט אויסגערוא מלמד מ ;ביינאכטאויף זיין  און א מלמד טאר נישט ,א מלמד

 ְוֵאין" ז):סעיף ט ,יורה דעה סימן רמה( עס ווערט גע'פסק'נט .ווען ער גייט אריין אין כתה

למד , א מ"ִיְתַעֶּנה א ְוֵכן ,ִלְלֹמד ַּביֹום ָעֵצל ִּיְהֶיה אֶׁש  ִמַּדאי יֹוֵתר ַּבַּלְיָלה ִלְנעֹור ַלְמַלֵּמד

אויך טאר א מלמד  ;כדי ער זאל נישט זיין מיד ,טנאכבייטאר נישט אויף זיין שפעט 

ווייל איך  ,פן די מלמדים צו די שמחותופאסטן. דערפאר האב איך נישט גער נישט

אר גיין נ ,מוסד זאלן נישט גיין צו קיין שמחות וויל אז אלע מלמדים ביי אונז אין

  די קינדער. צוהאבן כח  כדי זיי זאלןשלאפן צייטליך 

 טאקע גייסט דו אז האף איך און ,דעם וועגן דיר מיט טגערעד אסאך איך האב שוין

 נישט עסט אדער ,געהעריג נישט שלאפט וואס מלמד א ווייל ;ךצייטלי שלאפן

 א ווען ווייל .קינדער די שעדיגן קען ער ווייל ,מלמד קיין זיין נישט טאר - געהעריג

רט מען זייער בכעס וועאויף,  אים רעגט איינעראון  ,נגעריגהו אדער מיד איז מענטש

  רחמנא לצלן.

וועסטו האבן  ,דו זאלסט אויסהערן די שיעור פון די שבע ברכותאז י עס איז כד

  .זיין אין הפצהצו עוסק  זייער אסאך חיזוק

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, ט"ו אלול, יום ד' פרשת כי תבוא לאומאן -רת ה' יתברך בעז

  רו יאירנ... מיין טייערע תלמיד לכבוד 



 
 

ווען מען גייט מיט א ניעות'דיג עס איז מער צ ידיין ווייב האט מיר געפרעגט צ

  .ר שייטלהע-ןעזעלבע זאך ווי א יומ יאדער עס איז ד ,נטעטישע שייטליס

א שייטל  טראגןוואס מען האט מתיר געווען צו גאנצע זאך  יוויסן זאלסטו אז ד

פרויען זאלן זיך אפשערן די האר, ווייל דער  יאיז נאר ווייל מען האט געוואלט אז ד

"'ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש'  קכה:):(נשא  זוהר הקדוש זאגט

אויף דעם מענטש, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה 

יָתּה', ְלַבר' אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען, 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדבֵ 

אל נישט זען די האר פון אז מען ז - פון די יסודות פון א אידישע שטובאון דאס איז 

'ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א פרוי וואס גייט מיט  די פרוי;

ְלֵביָתא' איז  אויפגעדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא

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 און זיי וועלן נישט זיין חשוב, 

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

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

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

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

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

אבי מען זאל אכטונג געבן  ,א שייטלמיט דערפאר האט מען מתיר געווען צו גיין 

'דיג ווען מען גייט צניעות מער זיכער גיין מיט די אייגענע האר, אבער עס איזצו נישט 

וואס זעט נישט אויס ווי עכטע האר, און א פרוי וואס געבט אוועק פון מיט א שייטל 

בנים ובני בנים  ,וועט זוכה זיין צו ערליכע קינדער ,און זי פירט זיך אויף בצניעות ,זיך

  עוסקים בתורה ובמצוות.

ִנים ְמַזָּכה ָלּה ְלבָ  ,"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה :סימן ט) ,אות בנים ,(ספר המדותזאגט  דער רבי

  וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער. ,א פרוי וואס פירט זיך איידל און צניעות'דיג ,ֲהגּוִנים"



 
 

אנגעטון זי זאל גיין אז זאלסט מחזק זיין דיין ווייב  ,דערפאר בעט איך דיר זייער

אז ן עך נישט ווי דו קענסט איר אראפברענגוזאון שלעפ איר נישט אראפ,  ,צניעות'דיג

עס גייט אריבער די פאר יאר  ;אויפרייסעדיגאון נגעטון מער אויפפאלנד א זי זאל גיין

וואויל איז פאר א  .די האר פון קאפזיך מען רייסט וואס מען איז יונג, און נאכדעם 

ערליכער  ןכט נאר ווי אזוי ער קען האבן אן ערליכע ווארעמע שטוב, אומענטש וואס ז

זי זאל גיין אנגעטון איידל אז ער איז מחזק זיין ווייב און פאר זיינע קינדער,  ווינקל

  און ערליך.

מען  ,מען היט זיך נישט די אויגן ;אויב מען איז נישט ערליךאז וויסן זאלסטו 

 שטענדיגפרידן, ואיז מען קיינמאל נישט צ -נט נישט מען דאוואון לערענט נישט 

טון וועט מען נישט  וייב וועט נאראון וואס די ו ,פייניגט אינעווייניג א שלעכטע גייסט

א מענטש מיט ישוב  ,ןצוואס איז אביסל באזע א מענטשמה שאין כן  .זיין צופרידן

 די מתנה וואס דער אייבערשטער האטדאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אויף  ,הדעת

אבער  .מיט קיינעם בייטןנישט , ער וויל זיך אער איז קיינעם נישט מקנ ;ם געגעבןיא

איז זייער  -מען היט זיך נישט די אויגן און נט נישט, מען דאוו ,נט נישטז מען לערא

  ביטער.

נעם צווייטן, ואיינס פארקערט פ -איך האב געהאט אין איין וואך צוויי מעשיות 

דער ערשטע מעשה איז  ;דמיון רפון דעם קענסטו זען אז אלעס איז איין גרויסעוואס 

 ,זי ווייסט נישט וואס צו טוןצו מיר אז וויינט זי און  ,מיר אןפט וא פרוי ראז  ,געווען

 ,שווארצע שטרומפ דיטון יסזי זאל זיך אואז איר מאן הערט נישט אויף צו פארפירן 

זי וואלט אים גערן זאגט זי מיר אז  ,זי זאל זיך אנטון ברוינע שטרומפאז ער וויל 

זיי וועלן און  ,וואס וועלן זיי זאגן -אבער זי האט מורא פון אירע עלטערן  ,בןענאכגעג

דעם זעלבן טאג אין ואס זי זאל טון. זי בעט מיר אן עצה ואון מאכן א גאנצע מחלוקה, 

איך טו  :זי זאגט מיר ;און רעדט זיך אויס איר הארץ ,א צווייטע פרוי ך אןפט מיור

 רינאך, אפילו מיין לבוש האב איך מאלעס  איך געב אים ,אלעס פאר מיין מאן

אנטון שווארצע  ךאיך זאל מיאז ער האט נישט אויפגעהערט צו פארלאנגן  ,געטוישט

און ער וויל איך זאל גיין אזוי מיין גאנצע משפחה גייט נישט אזוי, אפילו  ,שטרומפ



 
 

נישט זעט מען אז  ;[פעש"ן]לויט די סטייל  עראיך זאל אויסקוקן מאז ער וויל ווייל 

 האט ריעדער מיינט אז דער אנדערענאר  ,דער איז צופרידןנישט און  ,דער איז צופרידן

  עפעס בעסער.

זיי מחזק דיין  ,דיליבער הארציגער תלמ רדערפאר בעט איך דיר זייער מיין טייערע

זי זאל גיין אנגעטון בצניעות, און פרעג מיר נישט קיין קשיות פון אנדערע אז ווייב 

(ספורי געדענק וואס דער תם פלעגט זאגן  ;כו'דער גייט אזוי און דער גייט אזוי ו -וכו' 

זיין מעשה, און וואס "דאס איז מיין מעשה און דאס איז  מעשיות, מעשה ט מחכם ותם):

בעט דעם אייבערשטן אז דו און  ,דו קוק אויף דיר ;סן פון אנדערע"ועדארף איך שמ

  זאלסט זוכה זיין צו האבן ערליכע קינדער.

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

  א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטןפרשת כי תבוא לאומאן, ט"ז אלול, יום ה'  -רת ה' יתברך בעז

 רו יאירנ...  לכבוד

ריי מאל יעדן טאג דדו זאלסט גיין אין שול דאווענען אז ין יל דיר מחזק זיאיך וו

רעש ווען  רוויסן זאלסטו אז אין הימל ווערט א גרויסע ;א טאג, שחרית מנחה מעריב

עס גייט  ,טשעט זיךובפרט ווען מען זעט א איד וואס מ מען זעט א איד קומט אין שול,

און דאך שפרינגט ער אריבער אלע  ,אריבער אויף אים שוועריקייטן וכו' וכו'

 דאס איז זייער חשוב אויבן אין הימל. -ויפט אין שול דאווענען שוועריקייטן און ל

איז אמאל אנגעקומען אין א שטאט  כותו יגן עלינודער הייליגער בעל שם טוב ז

אויף עטליכע טעג און ער איז איינגעשטאנען ביים ראש הקהל; דער בעל שם טוב איז 

זיך געמאכט א מנין נישט געגאנגען דאווענען אינעם שטאטישן שול, נאר ער האט 



 
 

דער ראש דארט וואו ער איז איינגעשטאנען, אבער  -ביים שטוב פונעם ראש הקהל 

  שטאטישן שול דאווענען. נעםהקהל איז יא געגאנגען אי

אויף שבת איז אויך אנגעקומען אין יענעם שטעטל א מגיד, וואס זיין פרנסה איז 

דרשות, און דער עולם האט געווען אז ער איז ארומגעפארן אין שטעטלעך האלטן 

אים געגעבן געלט פאר דעם. שבת ביי די סעודה האט דער בעל שם טוב אויסגעפרעגט 

דעם ראש הקהל וואס דער בעל דרשן האט גערעדט, האט דער ראש הקהל דערציילט 

אז ער שרעקט אן דעם עולם, ער זאגט אז עס איז דא א רויטע גיהנום, און א געלע 

לם איז זייער צעבראכן, האט דער בעל שם טוב געזאגט פארן ראש גיהנום און דער עו

הקהל: "אויב דער בעל דרשן גייט נאכאמאל רעדן שלעכטס אויף אידישע קינדער, 

  זאלסטו אים זאגן אז איך רוף אים, און דו זאלסט אים נישט לאזן ענדיגן רעדן".

ן רעדן א שארפע וכך הוה, אינמיטן שלש סעודות האט דער מגיד ווידער אנגעהויב

דרשה, גלייך האט דער ראש הקהל אויסגעקלאפט און געזאגט אז דער בעל שם טוב 

רופט אים, ווען דער מגיד האט געוואלט ווייטער רעדן, האט אים דער ראש הקהל 

ווייטער איבערגעהאקט און אים געזאגט אז ער קען נישט ווייטער רעדן, און ער מוז 

מגיד האט נישט געהאט קיין ברירה, און ער איז געגאנגען גיין צום בעל שם טוב. דער 

  מיטן ראש הקהל צום בעל שם טוב.

כותו יגן ווען ער איז אנגעקומען צום בעל שם טוב האט אים דער בעל שם טוב ז

געזאגט: "ווי שעמסטו זיך נישט צו צעברעכן אידישע קינדער, דו ווייסט וואס  עלינו

בט זיך א כאפ סוף טאג נאכן ארבעטן און ער זעט אז געשעט אין הימל ווען א איד גע

ער האט נישט געלייגט קיין תפילין, און ער געבט א קרעכץ צום אייבערשטן, וואסערע 

רעש דאס מאכט אין הימל?! אדער א איד געט זיך א כאפ אז ער האט נישט 

א געדאווענט שחרית אדער מנחה, און ער קען שוין נישט דאווענען און ער געבט 

קרעכץ צום אייבערשטן, וואסערע רעש דאס מאכט אויבן אין הימל, גייסטו און דו 

גערעדט צו דעם  כותו יגן עלינוצעקלאפסט אידן?!" און אזוי האט דער בעל שם טוב ז



 
 

מגיד, ביז ער האט געמוזט צוזאגן פארן בעל שם טוב אז פון היינט אן וועט ער מער 

  נישט רעדן שלעכטס אויף אידן.

! ַעְצְמ  ֶוֱאחֹוז ַחַזק, ָאִחיאר בעט איך דיר זייער, טייערער ליבער חבר: דערפ

ברודער שטארק זיך און ווער נישט צעפאלן; קום אין שול דאווענען דריי מאל א טאג, 

אפילו דו ביסט צעבראכן אויף שטיקלעך, און עפען אויף א גמרא יעדן טאג, אפילו 

לג דעם הייליגן רבי'ן, וואס נאר ער קען דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט; פא

  אונז העלפן און נאר ער פארשטייט אונז.

איך האף אז דו האסט הנאה פון די בריוו וואס איך שרייב דיר; גלייב מיר, איך 

וויל גארנישט, איך וויל נאר זען ווי דו גייסט אן, און דו כאפסט אריין אביסל תורה 

  ותפילה.

מען זעט אן אויף א אינגערמאן צי ער איז א תלמיד "היכל וואס זאל איך דיר זאגן, 

הקודש" צי ער איז נישט א תלמיד "היכל הקודש"; א תלמיד "היכל הקודש" רעדט 

  .איידל, ער רעדט נישט קיין ניבול פה, און כאפט אריין תורה תפילה יעדן טאג

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

  א כתיבה וחתימה טובה, און א גוט געבענטשט יאר.

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטןאלול,  יום ה' פרשת כי תבוא לאומאן, ט"ז - רת ה' יתברךבעז

 נרו יאיר ... ליבער טייערע לכבוד מיין

 ערעוואס נישט אליין ווייסט דו ;שלימה רפואה א שיקן דיר זאל אייבערשטער דער

 :)נדה לא.( זאגןכמינו זכרונו לברכה ח ,געמאכט דיר מיט האט אייבערשטער דער נס

 ממות געווארן געראטעוועט ביסט דו אז זיכער בין איך ".ְּבִניסֹו ַמִּכיר ַהֵנס ַּבַעל ֵאין"



 
 

 זאך יעדע ;סקול מיידל די און חדר די, ישיבה די העלפסט דו וואס בזכות נאר לחיים

  .הארץ גאנצע דיין מיט העלפסטו ,ישיבה די העלפן צו עפעס דארף מען וואס

 םשיינע אזא שטעלן אהער געהאלפן מיר האסט דו וואס דעם פאר דיר דאנק איך

 איז יאר יעדע .קעמפ אין ןעגיי מיר וואס יאר ניינטע די געווען איז יאר דאס ;קעמפ

 אלע, ספעציעל עפעס געווען איז יאר דאס אבער ,קעמפ דער געשמאק און פיין זייער

 .געהאט נישט נאך זיי האבן מערזו אאז אז אחד פה זאגן נגעלייטאי אלע און בחורים

 נעמסט דואון , קעמפ דעם געשטעלט אהער האסט דו וואס זכות דיין אין איז אלעס

  .פלאץ הייליגע אזא פון ארויס איז וואס שמים יראת און תפילה תורה אלע ןאי חלק א

 משניות פרקים וויפיל ,קעמפ אונזער פון ארויס איז תורה וויפיל חשבון א דיר מאך

 נטגעלער איז גמרא דפים ליוויפ ,קעמפ אין מערזו יאר דער געווארן נטגעלער איז

 אונזער אין געווארן גערעדט יזא אייבערשטן צום ווערטער וויפיל ,קעמפ אין געווארן

 ווארט יעדע אין חלק א סטנעמ דו ;'וכו' וכו תשובה ריהרהו וויפיל, קעמפ הייליגע

  וכו'. נגעלייטאי און בחורים אלע פון תפילה ווארט עיעד ןאון אי ,תורה

 יאר נייע א אן מיר הייבן מאנטאג ;העלפן מיר קענסט דו אויב בעטן דיר וויל איך

 די ארום מיך דריי איך ;ךמיידלע די פאר פלאץ קיין נישט נאך האבן מיר און סקול

 האב איךיין עין הרע, און ק וואקסןצו  זיך איז סקול די .קאפ א אן טעג פאר לעצטע

 בלייבן וועלן ךמיידלע עלטערע די ;ךמיידלע די טיילןצע זןמו מיר - ברירה קיין נישט

 דתלמו אין קומען וועלן ךמיידלע עיונגער די און, פלאץ אלטער דער אין דערווייל ביז

, זוווערהא זיין פון חלק א ןאונט ןעפארדינג צו מסכים איזרו יאיר נ...  שכן דער .תורה

 העלפן מיר קענסט דו אויבוויל איך דיר בעטן  .כיתות דריי פאר טיילןצע עס דארף מען

 אונז פון וועט דאס נאר ;געהעריג סקול אנהייבן קענען זאלן מיר אז מאכןצו  דאס

  .ן'רבי הייליגן פארן ןעטו מיר וואס ביסל דאס, איבערבלייבן

 אברים ח"רמ דיינע אלע אין שלימה רפואה א שיקן דיר זאך אייבערשטער דער

  .גידים ה"ושס

...  



 
 

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטןפרשת כי תבוא לאומאן, ט"ז אלול, יום ה'  -רת ה' יתברך בעז

 נרו יאיר... לכבוד 

  איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 עֹוֵבר ָהִייִתי ַאַחת ַּפַעם" פרק יח): ,(תנא דבי אליהו רבהדערציילן כמינו זכרונם לברכה ח

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַּבִּתים ַּבֲעֵלי ַמה ִמְּפֵני, ַרִּבי: ִלי ְוָאַמר, ֶאָחד ָאָדם ּוְמָצֲאִני, ְלָמקֹום ִמָּמקֹום

 געווען אמאל בין איך ,דערציילט האט הנביא אליהו "?ָלֶהם ִמְהיֹות ָּבִנים ַעל ֶנֱעָצִרים

געפרעגט א שטארקע באגעגנט און מיך און א מענטש האט מיר  ,נסוועגנטעראו

אסאך ערליכע אידישע פרויען האבן נישט קיין אז פארוואס זעען מיר 'קשיא: 

, ָּבֶהן ְוָׂשֵמַח  ְּגמּוָרה ַאֲהָבה אֹוָתם אֹוֵהב ה"ֶׁשַהָּקּבָ  ִמְּפֵני, ְּבִני: לֹו ָאַמְרִּתי' "קינדער?

 דער ווייל: פערטטנעגע אים איך האב ",ְלָפָניו ַרֲחִמים ֶׁשִּיְרּבּו ְּכֵדי ְמָצְרָפם ְלִפיכָ 

זיי אז זיי זייער שטארק ליב, און ער פרייט זיך מיט זיי, מאכט ער  האט אייבערשטער

 ְוָאַמר" ן,עלן זיי אסאך בעטן דעם אייבערשטאזוי וו ,זאלן נישט האבן גלייך קינדער

 אֶׁש  ָנִׁשים ַהְרֵּבה ְונֹוְׂשִאין, ִּבְלָבָבם ִטיָנא ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ִמְּפֵני ֶאָּלא, הּוא ֵכן א, ַרִּבי: ִלי

עס נאר ועגן דעם, ו נישט איז עס: געזאגטמיר  מענטש דער האט, "ּוְרִבָּיה ְפִרָיה ְלֵׁשם

נה לשם שמים וזיי האבן נישט חת דוויבאל ,איז ווייל דער אייבערשטער האט זיי פיינט

 ִאָׁשה ֶאָּלא ָלֶהם ְוֵאין, ֵהם ְוֲחמּוִדים ָלנּו ֶיׁש ַּבִּתים יַּבֲעלֵ  ַהְרֵּבה, ְּבִני: לֹו ְוָאַמְרִּתי, "וכו'

 עסאז  געזאגט אים איך האב ",ָלֶהם ִמְהיֹות ָּבִנים ַעל ֶנֱעָצִרים ֵהן ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף, ַאַחת

'ס ננה פארן אייבערשטוסאך ערליכע אידן וואס האבן חתא דא איז עס, אזוי נישט איז

 ֵמַאְבָרָהם ּוְלַמד ֵצא, הּוא ֶׁשֵּכן לְ  ְוֵתַדע" ,קינדער אויף זיי און מיט דעם ווארטן ,וועגן

 ִיְצָחק ֶׁשָּבא ַעד ַרֲחִמים ְוִהְרּבּו, ָׁשִנים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ִׁשְבִעים ֲעָקִרים ֶׁשָהיּו ִאֵּמנּו ְוָׂשָרה ָאִבינּו

און שרה אמנו,  אבינו אברהם פון - הנביא אליהו זאגט – האסטו' ראי א", ּבֹו ְוִׂשְּמחּו

זיי זיי האבן געווארט לאנגע יארן פאר קינדער, ביז דער אייבערשטער האט וואס 

 ֲעָקִרים ֶׁשָהיּו ְוִרְבָקה ִיְצָחק ִמן ּוְלַמד ֵצא ְוֵכן, "ן יצחקגעהאלפן און זיי האבן געבויר

 יצחק פון האסטו' ראי א נאך ",ּבֹו ְוִׂשְּמחּו ַיֲעֹקב ֶׁשָּבא ַעד ַרֲחִמים ְוִהְרּבּו, ָׁשָנה ֶעְׂשִרים



 
 

און זיי האבן אסאך  ,געווארט אסאך יארן אויף קינדער האבן זיי וואס ,רבקה און

 ֶׁשָהְיָתה ֵמָרֵחל ּוְלַמד ֵצא ְוֵכן" ,ן יעקבביז זיי האבן געבויר ןגעדאוונט צום אייבערשט

 ְוָׂשְמָחה ָלּה ְׁשֵניֶהם ֶׁשָּבאּו ַעד ַרֲחִמים ְוִהְרְּבָתה, ְיָלִדים ִמְּׁשֵני ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ַאְרַּבע ֲעָקָרה

י און ז ,רקינדע אויף יארן אסאך געווארט האט זי וואס רחל ביי מען זעט נאך ",ָּבֶהן

ן אירע איז געהאלפן געווארן און געבויר ביז זי ןהאט אסאך געבעטן דעם אייבערשט

, ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְּתַׁשע ֲעָקָרה ֶׁשָהְיָתה ֵמֲחָנה ּוְלַמד ֵצא ְוֵכן" ,צוויי קינדער

 די - חנה ביי מען זעט אויך און ",ּבֹו ְוָׂשְמָחה ָלּה ְׁשמּוֵאל ֶׁשָּבא ַעד ַרֲחִמים ְוִהְרְּבָתה

זי און  ,געווארט אסאך יארן אויף קינדער אויך האט זי וואס הנביא שמואל פון מאמע

ן איז געהאלפן געווארן און געבויר ביז זין, אסאך געבעטן דעם אייבערשטהאט 

 לְ  ֶׁשָאַמְרִּתי ָהִראׁשֹוָנה ִמיָדה ְּבָיְד  ִלְּתפֹוס ַאָּתה ָצִרי ָּכְרֲח  ַעל ֶאָּלא" ,שמואל הנביא

 ְּכֵדי ְמָצְרָפן ְלִפיכָ , ָּבֶהן ְוָׂשֵמַח  ְּגמּוָרה ַאֲהָבה אֹוָתם אֹוֵהב ה"ֶׁשַהָּקּבָ  ִמְּפֵני, ִמְּתִחָּלה

אז דאס וואס  –פירט אויס אליהו הנביא  –זעט מען פון דא  ";ְלָפָניו ְּבַרֲחִמים ֶׁשִּיְרּבּו

ווייל דער אייבערשטער ווארט איז  ,מען זעט אז א מענטש ווארט לאנג אויף קינדער

  מען בעט אים. , אזצו הערן זייער קול

 דו אז געמיינט שוין האסט דו און ,אויס נישט שוין עס סטטהאל דו אז ווייס איך

ים האבן האסט געטון סגולות וואס צדיק ובפרט אז ד ;נדקי א האבן שוין וועסט

אזוי  ,ביסט געפארן קיין מירון צו רבי שמעון בר יוחאי וצוגעזאגט, און בפרט אז ד

איז מיין  אווו'פרעגסט  ואון ד ,אויך ביסטו געווען ביים הייליגן רבי'ן ראש השנה

  'קינד?

עסט בעטן דעם וו דו אזאון  ,ישועה א אויסווארטן דארף מען אז וויסן זאלסטו

ת און והאב נאר סבלנ וד ;אייבערשטן וועסט זוכה זיין צו א שיינע שטוב מיט קינדער

נה געהאט מיט ולאה האט חתאז מען זעט אין די תורה  ן.נאר וויין צום אייבערשט

מער פון די אנדערע ווייבער,  -יעקב אבינו און געהאט די מערסטע קינדער מיט יעקב 

בראשית (אזוי ווי עס שטייט  ,י האט געבעטן און אסאך געוויינט צום אייבערשטןווייל ז

  .וויינען אסאך פון, "ַרּכֹות ֵלָאה ְוֵעיֵני" :)כט, יז



 
 

ומען קיין אומאן אויף זאלסט קווייסט נישט אויב דו  אזמיר  טדאס וואס דו בעטס

ווער דען אויב  ,שאלהוואס איז בכלל די און דו ווילסט אן עצה; נישט,  יראש השנה צ

ראש השנה משפט מען  ;ס ראש השנה'נום רבינישט דו דארף קומען אויף אומאן צ

 מען שרייבט השנה ראש דעם מענטש וואס גייט זיין מיט אים דעם קומענדיגן יאר,

 ְּברֹאׁש" :דאווענען ביים זאגט מען ווי אזוי ,מענטש מיטן פאסירן וועט וואס אלעס אפ

, ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות ,ה ַיַעְברּון ְוַכָּמה ִיָּבֵראּוןַּכָּמ  ,ֵיָחֵתמּון ִּכּפּור צֹום ּוְביֹום ,ִיָּכֵתבּון ַהָּׁשָנה

; ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבַּמֵּגָפה, ּוִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבַּמִים, ִמי ַבֶחֶרב ִמי ָבֵאׁש ,ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי א ְבִקּצֹו

 ּוִמי, ּוִמי, ,ווען דער חזן זאגט ִמיאז  (חיי מוהר"ן, סימן תסו)אגט נאכמער האט דער רבי געז

עס שטייט נישט אויסגערעכנט אינעם פיוט פון ונתנה דארט איז מרומז אלעס וואס 

נדערט יאר צוריק וואס האט , אז מיר האבן א צדיק פון צוויי הופרעג איך דירתוקף; 

העלפן דעם מענטש מיט אז ער וועט  געהייסן קומען צו אים, און ער האט צוגעזאגט

א מענטש וואס האט שכל קוקט נישט אויף  וואס איז בכלל די ספק?! - וואס ער קען

  קיינעם, נאר ער פארט צום רבי'ן אויף ראש השנה.

אׁש ָהרֹ " :סימן תה) ,(חיי מוהר"ןי האט געזאגט אז דער הייליגער רב ,איך פרעג דיר

ַרק  ,ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי ,ִחּדּוׁש ָּגדֹולַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא 

א ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם אׁש ַהָּׁשָנה. ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַמהּו רֹ  -את ְּבַמָּתָנה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָנַתן ִלי זֹ 

"; אׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּליָּתלּוי ָּברֹ  ,ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ,ָנה ֶׁשִּליאׁש ַהָּׁש ְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּברֹ 

ר האט מיר מיין ראש השנה, דער אייבערשטע איןגאנצער וועלט איז אנגעהאנגען דער 

זענט אנגעהאנגען אין  -מיינע תלמידים  -נישט נאר איר  .דאס געגעבן פאר א מתנה

  נאר דער גאנצער וועלט שטייט אויף מיין ראש השנה. ,מיין ראש השנה

 ,לאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי עֹוֶלה ַעל ַהּכָֹהרֹ " :סימן תג) ,(חיי מוהר"ןנאך האט דער רבי געזאגט 

א ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְוָלָּמה  ,ָרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִליֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקֹ  ,ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי

ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק  ,א ֵיָעֵדרִאיׁש  -אׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל רֹ  ,ָרִבים ֵאַליְמקַֹה 

ִיְהֶיה ַעל  -ָרב ֵאָליו ּוְמקֹ ,ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ,אׁש ַהָּׁשָנה. ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוזרֹ 

ַח ָראּוי לֹו ִלְׂשמֹ  ,אׁש ַהָּׁשָנהא ֶיְחַסר ִאיׁש. ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹ  ,אׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹורֹ 

אׁש ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל רֹ  ,ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם" ,"ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים דד ְמאְֹמאֹ 



 
 

פארוואס מיינע  ,נדעראוא וו עס איז מיראון מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, ", ַהָּׁשָנה

זאל קומען צו מיר  זאלן נישט רעדן צו אלעמען אז מען ,מענטשן וואס גלייבן אין מיר

א כרוז אז אלע זאלן קומען דער רבי האט געהייסן מען זאל מאכן  .אויף ראש השנה

ם אויף ווער עס קומט צו איאז  ,נאך האט דער רבי געזאגט ;ראש השנה אים אויףצו 

  ך א גאנץ יאר.ישנה דארף זיין פריילראש ה

קיינער קומט נישט  ,נטער אידן וואס קומען צום רבי'ןדי אלע טויזאז וויסן זאלסטו 

אז דער רבי  ,נאר וואס דען ;ת נפשויעדער איינער קומט מיט מסירנאר גרינגערהייט, 

   האט געהייסן קומען, קומט מען אן קיין קשיות.

קויף דיר א טיקעט און קום צום הייליגן  ;ּוַמְּלִטי ֶאת ַנְפֵׁש ,ֵעָצה ַעָּתה ְלִכי ִאיָעֵצ ָנא

גען אין אומאן זאלסטו נישט פארברענ רבי'ן אויף ראש השנה, און ווען דו וועסט זיין

קוק נישט אויף קיינעם, אין און גיי נישט צו קיינעם,  קיין צייט מיט שטותים והבלים.

 'ס ציון און וויינעןנחוץ פון זיצן ביים הייליגן רבי -אומאן איז נישט דא וואס צו טון 

עות וא יאר מיט יש ,יאר מיט ברכות  ; אצום אייבערשטן און זיך בעטן פאר א גוט יאר

  און א יאר מיט אלעס גוטס.

אויב מען  ,"ביים ציון :פלעגט זאגןזכר צדיק לברכה נחמן ר' אברהם בן רבי 

ציון און בעט אסאך דעם אייבערשטן  'ן"; זיץ בייםעל, קען מען אלעס פועקשנ'ט זיך

דו זאלסט זוכה זיין צו געהאלפן ווערן מיט זרע של קיימא מיט אלע אידן וואס אז 

  יער ישועה.ווארטן אויף זי

אזט מען לן אואודאי אין אנהייב איז זייער שווער, אבער אז מען איז אן עקשן 

מען שפירט  - אפילו מען שפירט גארנישט, אדרבה, נישט אפ די זאך פון התבודדות

ען גייט יעדן טאג אויף און מ ,אבער אז מען עקשנ'ט זיך ,ווי קיינער דארף מיך נישט

סט זיך אויס דאס הארץ מיטן ועאון מען שמ ,קיינער איז נישט דארט אוא פלאץ וו

 , וואסקיםמען שפירט א קרבת אל ;איז מען זוכה צו האבן א חיים טובים ,אייבערשטן

ך שפיר ווען אי ",ִלי טֹוב ֱאִהים ַוֲאִני ִקֲרַבת" :)תהלים עג, כח(אויף דעם דוד המלך זאגט 

  איך דארף שוין גארנישט. ;איז מיר גוט ןא נאנטקייט צום אייבערשט



 
 

מען  כותו יגן עלינו, אזהתניא ז נעם הייליגן בעלוילן פימוהרא"ש פלעגט דערצ

מאל האט מען געהערט ווי יינא; ווי ער זאגט תהילים מיט אזא זיסקייט פלעגט הערן

האט ער ", ָבָאֶרץ א ָחַפְצִּתי -ְוִעְּמ , ַבָּׁשָמִים ִלי ִמי" :)תהלים עג, כה(ער זאגט דעם פסוק 

 ,עגן מיראנקאלע זענען  -וועם האב איך אין הימל  "ַבָּׁשָמִים ִלי ִמי" :אזוי געזאגט

דארף איך שוין ", ָבָאֶרץ א ָחַפְצִּתי" ,אז איך האב דיר אייבערשטער ",ְוִעְּמ"אבער 

ט שאיך דארף ני ,רבונו של עולם" :ן מיט א בענקשאפטעהאט ער געזינג ;נישט קיינעם

נאר דיר  -איך דארף נישט קיינעם  ,איך דארף נישט דיין עולם הבא ,דיין עולם הזה

  ."הייליגער באשעפער אליין

אז ער זאל קיינעם נישט דארפן און גארנישט  -קומען צו דעם דארף א מענטש צו

  נאר דעם אייבערשטן. ,און קיינעם נישט מקנא זיין ,וועלן

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

  וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר. א כתיבה

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטןט"ז אלול,  יום ה' פרשת כי תבוא לאומאן, -רת ה' יתברך בעז

  נרו יאיר... לכבוד 

  ך האב ערהאלטן דיין בריוו.אי

    זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחזק מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, ךאיך פריי מי

ַהַּמֲאִמין ַּבה', ַחָּייו טֹוִבים ְמאֹד. ִּכי ֲאִפּלּו " :)קב סימן ן,"הר שיחות( רבי זאגטדער 

ֵאיֶזה ָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאַזי הּוא ַּגם־ֵּכן ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת  ְוָׁשלֹום ַחסְּכֶׁשעֹוֵבר ָעָליו 

ואס לעבט מיט אמונה ו מענטש א", ַעְצמֹו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִּכי ּבֹוֵטַח ַּבה' ִּכי ַהֹּכל ְלטֹוָבה

 יך אז אלעסווייסט ער או ,ווען עס גייט אים נישט גוט לוהאט א גוט לעבן; ווייל אפי



 
 

ער פארלירט זיך נישט ווען עס גייט נישט אזוי ווי ער וויל,  ,קומט פונעם אייבערשטן

  ער נעמט אן אלעס לטובה.נאר 

יבערשטן, אנגעפאנגען מוהרא"ש זאגט אז יעדער מענטש האט קשיות אויפן אי

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

רוואס האב איך דוקא אזא ווייב?" אבער וואויל איז דעם מענטש וואס פרעגט: "פא

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

אייבערשטער ווייסט בעסער ווי אים וואס איז גוט פאר אים, און ער גלייבט אז 'אויב 

ון 'אז דער אייבערשטער האב איך נאך נישט מיין שידוך איז דאס גוט פאר מיר', א

האט מיר געגעבן אזא ווייב איז דאס גוט פאר מיר, און איך דארף פרובירן מיט אלע 

  גוטס אין איר'. כוחות צו טרעפן דאס מיינע

איך בעט דיר זייער, זאלסט נישט מיינען קיין איין רגע אז א צווייטער האט א 

דאס איז א  -בעסערע ווייב ווי דיר בעסערע לעבן פון דיר, אדער א צווייטער האט א 

גרויסער דמיון, ווייל אז דו קענסט זיך נישט אויסקומען מיט די פרוי וואס דער 

אייבערשטער האט דיר געגעבן, וואלסטו זיך זיכער נישט געקענט אויסקומען מיט א 

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

נטש, ער וויל אים הרג'ענען און צונעמען זיין לעבן; דער יצר הרע האט פיינט א מע

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

זיינע קינדער. ער רעדט איין פארן מענטש אז א צווייטער האט א בעסערע לעבן, א 

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

ְוַרע"; מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט אז אלע הויכע  טֹוב קבלה שפראך "ֵעירּוב

 טֹוב ֵעירּוב"ווערטער איז פאר אונז געזאגט געווארן, און מיר קענען עס פארשטיין. 

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

, אז יעדער מענטש מיינט: 'ביי מיר איז שלעכט, און ביי יענעם איז "ְוַרע טֹוב ֵעירּוב"

גוט'; מען מיינט אז די "טוב" איז ביי יענעם, און דער "רע" איז ביי מיר. אנשטאט 

גוט, און ביי יענעם ווייס איך נישט, און רוך השם מען זאל טראכטן אז ביי מיר איז ב



 
 

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

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

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

  .מנא לצלןאון שוועריקייטן וואס מענטשן מאכן נעבעך מיט רח

טאנצט און זינגט און  ט שטענדיג ארום מיט א שמייכל, ערער חסיד גייא ברסלב'

איך  וואס דער אייבערשטער טוט מיט אים.לויבט דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים 

האב געהערט פון א ברסלב'ער איד, א תלמיד "היכל הקודש" א מורא'דיגע ווארט; 

יינעם, איז נישט דא ביי אויסדרוק וואס מענטשן זאגן: "אלעס אינא ןעס איז דא א

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

איינעם; ביי מיר", און ער זינגט דאס מיט זיין ווייב און קינדער און פאר זיינע חברים; 

וואס זאל איך דיר זאגן, עס האט אלע חן אויף דער וועלט ווען א מענטש וואס קען 

ים דורך שטופן די וואך, און קוים וואס ער האט אויף שבת צו מאכן, און מיט דעם קו

אלעם גייט ער ארום אזוי פרייליך, און זינגט: "אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי 

  קיינעם, אויסער ביי איינעם; ביי מיר".

ינעם, דערפאר זע אויך צו זינגען דעם ניגון: "אלעס אינאיינעם איז נישט דא ביי קי

האט  כרונו לברכהוועסטו האבן אלעס גוטס. ר' נתן ז -אויסער ביי איינעם; ביי מיר" 

לויבט אים,  ןגעזאגט: "ווען דער אייבערשטער הערט ווי א מענטש דאנקט אים או

אן דעם איד, ער האט גארנישט און ער דאנקט  סזאגט ער פאר די מלאכים: "קוקט

מיינט", און פארקערט אויך, אז דער אייבערשטער  טך, איך וועל אים ווייזן וואס גומי

 וועל איך: "אייבערשטער דער זאגט אפצורעדן זיך הערט ווי איינער הערט נישט אויף

  מיינט". לעכטש וואס ווייזן אים

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

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

נאר געוואלט חתונה האבן, יעצט האסט ברוך השם שוין חתונה געהאט, און דו האסט 

, מיין ווייב איז א שלעכטע, צוויי לעכטיגע קינדער, זיי פרייליך! טראכט נישט: "מע



 
 

א נקודה  איראיז נעגעטיוו וכו'", זוך אויף ווי דו קענסט טרעפן אין זי  ,לדיגע וכו'א עק

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

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

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

  טובה און א גוט געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה 

...  

~~~~~~~~~~   

  שנת תשע"ז לפרט קטן, י"ז אלול, ערב שבת פ' כי תבוא לאומאן -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר לכבוד

ר וויי פאר א עס טוט זייע ;אין שול דאווענען אלע דריי תפילותשבת זע צו גיין 

דיין ווייב וועט  ,די סעודה און גייט נישט אין שול מאן שלאפט ביז אירפרוי צו זען ווי 

גארנישט זאגן, אבער אינעווייניג וועט עס איר  ראפילו זי וועט די - אראפקוקן רדי

 באדערן און דו וועסט ווערן אראפגעקוקט ביי איר וכו' וכו'.

זאלסט אכטונג געבן נישט צו ווארפן א פחד אויף אז דו  אויך בעט איך דיר זייער

 אז איינמאל זייענדיג אין קאנטרי ,ציילטדערווייב תחי'; מיין מאמע האט מיר ין די

בלאס און דערשראקן, און זי בעט פון מיין מאמע  - האט א פרוי אריינגעקלאפט צו איר

צי זי האט אביסל איבעריגע פיש זאפט, ווייל איר פיש האט אויסגעקאכט און עס איז 

ן זי ציטערט פון איר מאן, ווייל אויב עס איז נישט נישט געבליבן קיין פיש זאפט, או

דא קיין פיש זאפט ווערט ער ווילד, און עס ווערט אויס שבת וכו' וכו'. שטעל דיך 

פאר א מענטש זאל זיין אזא געמיינער יונג, וועגן אביסל פיש זאפט זאל ער שרייען 

האט פארגעסן צו  אויף זיין ווייב?! וועגן אביסל עסן וואס פעלט, אדער וואס מען

קויפן, ווערט אויס שבת?! עס לאזט זיך פשוט נישט גלייבן אז עס זענען דא אזעלכע 

  פארדארבענע אינגעלייט.



 
 

שיין צו איר און מאך  רעד ;יבדערפאר בעט איך דיר, געב אכטונג אויף דיין ווי

 :)רובין סה:עי(זאגן כמינו זכרונם לברכה ך, ווייל דאס איז אן ערליכער איד, חילעאיר פרי

ה" נגערמאן איא  דערקענעןמען קען  ",ּוְבַּכֲעסֹו ּוְבִּכיסֹו ְּבּכֹוסֹו ,ִניָּכר ָאָדם ְּדָבִרים ִּבְׁשׁשָ

 האט ער ,ואס האט סבלנותוא מענטש ב; ער פירט זיך אויף אין שטואזוי ווי לויט 

ר שרייט און איינע ווי זעט מען וועןאבער  ,איד ערליכער אן איז דער - געדולד

און וויסן זאלסטו  ווייסט מען שוין גלייך אז דער מענטש טויג נישט. ,וכו'פארפירט 

איר  וועסטו ,טשעפען איר וועסט דו אדערדיין ווייב,  אויף שרייען וועסט דואז אויב 

  .האבן רחמנות קיין נישט דיר אויף וועט קיינער און, פארלירן

ר האבן זייער ליב קינדע ;מעשיות צו דערציילן ביי די סעודהגרייט דיר אן שיינע 

וואס דער צו שבת איז א צייט וואס די קינדער הערן זיך צו און  ,צו הערן מעשיות

צו פארברענגען מיט די שבת איז א צייט וואס קינדער ווארטן און טאטע רעדט, 

דערפאר זאלסטו זען צו זיין  .וקן ארויס אויף דעם א גאנצע וואךק יעלטערן, זי

 עדו ביסט נישט פרייליך, זאלסטו ארום גיין מיט א געמאכט און אויב ,פרייליך

  .פרייליכקייט ביז דו וועסט טאקע ווערן פרייליך

' ר ,ַּתְנָיא" :)לא: (מגילהזאגן כמינו זכרונם לברכה ח ;די וואך ליינען מיר די תוכחות

 ּתֹוָרה ֶׁשְּבִמְׁשֵנה ְקָללֹות קֹוִרין ֶׁשְּיהּו ְלִיְׂשָרֵאל ָלֶהן ִּתֵּקן ֶעְזָרא ,אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ֶּבן ִׁשְמעֹון

אז עזרא הסופר האט מתקן געווען  ",ְוִקְללֹוֶתיָה  ַהָׁשָנה ֶׁשִּתְכֶלה ְּכֵדי ,ַהָׁשָנה רֹאׁש קֹוֶדם

י עס זאל זיך ענדיגן די יאר מיט אלע כד ,מען זאל ליינען די תוכחה פאר ראש השנה

פון קיין ר מיר זאלן שוין נישט וויסן מעאז קללות. דער אייבערשטער זאל העלפן 

יעדן טאג הערט מען שוידערליכע מעשיות ווי יונגע מענטשן  ;צרות און קיין שלעכטס

ן ליגן רחמנא לצלן אין שטווערן אוועק געריסן פון דער וועלט, און ווי יונגע מענ

  ' ירחם.ה ,שפיטעלער

כותו יגן דער הייליגער בעל התניא זאז  ,האט דערציילט כרונו לברכהמוהרא"ש ז

איינמאל פרשת כי תבוא איז דער  ;ין דער בעל קורא ביי זיך אין שוללעגט זיפעלינו 

און א צווייטער האט  ,אוועק געפארן אויף שבת כותו יגן עלינוהייליגער בעל התניא ז



 
 

(דער מיטעלע  כותו יגן עלינואינמיטן ליינען האט דער הייליגער רבי דובער ז ,געליינט

אזוי: נטערט האט ער געזאגט ואט אים דערמווען מען ה 'ט,רבי) אוועק גע'חלש

הערט מען דאס און ווען מיין טאטע ליינט די תוכחה, ליך ליינט מיין טאטע געווענ"

נאר ברכות, יעצט האב איך געהערט ווי יענער ליינט עס מיט קללות און צרות האב 

  .תטייטשן אלעס אויס אויף ברכו זעט מען פון דעם אז די צדיקים ";איך גע'חלש'ט

אויס די וואך אין די פרשה  טטייטש כותו יגן עלינוער הייליגער ראפשיצער רב זד

(דברים  די תורה זאגטלמשל,  ;עס איז מרומז אין דעם נאר ברכותווי אזוי  –אלע קללות 

דער אז  ,זאגט ער", ַעד ַּכתֹו ֹאְת ֵמַעל ָהֲאָדָמה ,ְּב ֶאת ַהָּדֶבר 'ַיְדֵּבק ה" כח, כא):

אז דו וועסט  ',ִדּבּור'ַה  ֶאתְּב  'ַיְדֵּבק ה, אייבערשטער וועט דער צוקלעבן דעם דיבור

ביז דו וועסט צוקומען , ַעד ַּכתֹו ֹאְת ֵמַעל ָהֲאָדָמה, אזוי סאך רעדן צום אייבערשטן

ו וועסט ד, און דו וועסט ווערן אויס ,אז דו וועסט שוין גארנישט דארפן ,צו אזא ביטל

נט זיך צו צו רעדן צום אויווייל ווי מער א מענטש געוו .ועלן דעם אייבערשטןנאר ו

אז ער וויל שוין  ,אייבערשטן ווערט ער מער און מער צוגעקלעבט צום אייבערשטן

 .גארנישט

א מענטש דארף צוקומען צו אזא אז  תכה)סימן  ,(חיי מוהר"ןדער רבי האט געזאגט 

ווייל איך שפיר  ,בינד מיר צו !גיוואלד" :אז ער זאל שרייען ,ל צום אייבערשטןוביט

איך וויל נכלל ווערן אין דיר  ,עס פאלט שטיקער פון מיר וכו' ,ווי איך ווער אויס

  ן שם.עיי ",טאטע

  א פרייליכן שבת.

...  

~~~~~~~~~~   

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

  מרת ... תחי'לכבוד 



 
 

דער ס"מ  ;ן צו זיין פרייליך שבתעזאלסט ז דואז  איך וויל דיר זייער בעטן

בראכן און מרה שחורה'דיג שבת, עך זייער שטארק אז מען זאל זיין צפארלייגט זי

ווייל שבת איז דער מקור פון אלע השפעות פון די גאנצע וואך, און אז מען איז פרייליך 

 מ אינגאנצן פארברענט.שבת ווערט דער ס"

 האבן וויל וואס פרוי א, הענט דיינע אין ליגט שטוב גאנצע דיין וויסן זאלסטו אז

 אריין און ארבעטן דארף, קינדער די פון נחת און קינדער ערליכע, שטוב ערליכע אן

 דארף מען, בוים פונעם אראפ נישט מען נעמט קינדער ערליכע ;כוחות אסאך לייגן

 ,. דערפארקינדער גוטע האבן צו זיין זוכה זאל מען אז אייבערשטן דעם בעטן אסאך

צינדסט אן די שבת ליכט זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן פאר גוטע קינדער,  וווען ד

ן עפענען זיך אויף, עווייל דעמאלט איז א מורא'דיגע עת רצון אין הימל, אלע הימל

הנרות צו בעטן פאר איר און פאר אויב א פרוי ניצט אויס די מינוטן פון הדלקת און 

  .ל'ן גרויסע זאכןקען זי פוע ,איר מאן און קינדער

ֲהֵוי ֵלּה ָּבִנים  ,ַעל ְיֵדי ֲחֻנָּכה ְוֵנר ַׁשָּבת" :)נד סימן, בנים אות, המידות ספר( דער רבי זאגט

 זיין מתפלל צו צינדסט ליכט וניצן די צייט ווען דצו; דערפאר זע אויסַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ט זיך אויס צום וויינ וואס פרוי א פאר איז וואויל .קינדער גוטע אויף דעמאלט

 לייגט און טרערן די דער אייבערשטער נעמטווייל אייבערשטן מיט הייסע טרערן, 

 אויסוואקסן זאלן זיי קינדער די מען באוואסערט טרערן די מיט און, אוועק דאס

  .אידן ערליכע

שיין  איינער וואס רעדט, ָיִׁשיב ֵחָמה" ,ַמֲעֶנה ַר " :)א, טו משלי( שלמה המלך זאגט

און מען שרייט צוריק  ,דאס הייסט, ווען איינער שרייט ;און איידל נעמט אוועק צארן

ווייל יענער הייבט אן שרייען העכער, אבער אויב דער  ,מאכט מען נאר ערגער -

און  ,עמט ער אוועק די צארןנ ,פערט שטיל און שייןטאון ער ענ ,מענטש איז קלוג

דאס  יענער ווערט בארואיגט; דערפאר זע צו רעדן שיין צו דיין מאן, און געדענק אז

שטער האט דיר געגעבן, עס איז א שאד זיך צו קריגן עראיז דיין מאן וואס דער אייב



 
 

יעדע זאך קען מען שיינערהייט אויסשמועסן און זיך ווייל פאר נארישקייטן, 

  דורכקומען.

דער רבי האט געזאגט: "יעדע זאך וואס מען פועל'ט מיט שלעכטן, וואלט מען 

אסאך מאל מיינט א מענטש אז אויב ער וועט  ;רינגער געקענט פועל'ן מיט גוטנס"ג

ען וועט זיך יענער ערשרעקן, אדער אז ער וועט סטראשוועט זיך יענער ד ,שרייען וכו'

, אז איך וועל זיין ווייעך צו פונקט פארקערטטוישן. עס איז אבער נישט אזוי, נאר 

און גוט צו אים וועט ער זיך טוישן; דאס לעבן איז ווי א שפיגעלע: ווי אזוי  יענעם

מען קוקט אריין אין דעם אזוי וועלן די מענטשן ארום דיר קוקן אויף דיר, שמייכלסט 

  זן.וועט יעדער ארום דיר בלא -וועלן אלע שמייכלען צו דיר, בלאזט  -

עס זענען דא שלעכטע מדריכים וואס לערנען אויס פאר פרויען אז זיי זאלן נישט 

ן זייער מאן וכו'; קודם כל דארף מען וויסן אז דאס און מיט דעם סטראשע ,גיין וכו'

ווייל זי וויל אפטון  ,ן וכו'פרוי וואס וויל זיך נישט רייניג איז זייער א גרויסע עבירה, א

. צווייטענס, מען טוט מנא לצלןומען זייער א גרויסע שטראף רחוועט באק ,איר מאן

זיך אליין אפ, ווייל ווען דו וועסט חרטה האבן און דו וועסט גיין וכו', ווער זאגט אז 

אפשר וועט ער דיר געבן פון די זעלבע  ?ן וועט בכלל וועלן קוקן אויף דירדיין מא

ן ווייס מעשיות וואס האט זיך אזוי מעדיצין וואס דו האסט אים געגעבן... איך אליי

ן . דערפאר בעט איך דיר זייער, וואס דו ווילסט פועל'ן ביי דיין מא' ירחםנדיגט העגע

שטער האט דיך געגעבן א מויל צו רעדן, אויב ערזאלסטו טון מיט גוטן, דער אייב

ך עפעס באדערט דיך רעדט צו דיין מאן, גיי אויף א שפאציר מיט אים און שמועס זי

דורך מיט אים שיינערהייט; אז מען רעדט קען מען אלעס פועל'ן, און אז מען פועל'ט 

ען און בלאזן, עס וועט נאר ערגער מען זיכער נישט פועל'ן מיט סטראשנישט קען 

  מאכן.

 זאגןכמינו זכרונם לברכה ח ן;שטערדארפסט, זאלסטו בעטן פונעם אייב וואס די

 ֶאָלא ,ְלַגְבִריֵאל אוְ  ,ְלִמיָכֵאל א - ִיְצַווח א ,ָצָרה ָאָדם ַעל ָּבא ִאם" :)ברכות, סג. ירושלמי(

ווען א מענטש האט א צרה און ", דער אייבערשטער זאגט, ִמַיד לֹו עֹוֶנה ַוֲאִני ,ִיְצַווח ִלי



 
 

און נישט צו מלאך  ,נישט צו מלאך מיכאל -זאל ער נישט שרייען  ,ער דארף א ישועה

 ;פערןטענ גלייך אים וועל איך און מיר פוןרייען און בעטן נאר ער זאל ש ,גבריאל

 נאר בעט - ווילסט דו וואס און ,דארפסט דו וואס אז ,ןעגעדענק זאלסטו דערפאר

ן אויס אין דיינע אויגן אז עס וועט זיך נישט זע וואס זאכן אפילו, אייבערשטן פונעם

  אלעס פועל'ן.ווייל מיט תפילה קען מען זאלסטו אויך בעטן, טוישן, 

ג ליי ;א פרויען צוזאמקום אם ירצה ה' זייןקומענדיגע וואך מיטוואך נאכט וועט 

  .י דו זאלסט קענען קומען הערן אביסל חיזוקאלעס אוועק פאר אנדערע נעכט כד

 שבת. ןזאלסט האבן א פרייליכ  


