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רעדן צום אייבערשטן וואס מען קען נאר; נעמען א ביישפיל פון מוהרא"ש צו 

 רעדן צום אייבערשטן א גאנצן טאג.

 לפרט קטן שנת תשע"ט, חשון-י"ב מר, וירא ' פרשתאיום  - רת ה' יתברךבעז

  יאיר. ... נרו לכבוד

 -ווי חשוב דיינע דיבורים צום אייבערשטן זענען וואלסט ווען געוויסט ווען דו 

 נישט קיין ווערטער וואס צו רעדן. וואלסטו גערעדט צו אים אפילו דו האסט

 , סימן צו):(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב'ווייל דער רבי זאגט  ,"טאטע"בלויז דאס ווארט: זאג 

ֹוִלין ְלַדֵּבר ְּכָלל, ֲאִפיּלּו ְּכֶׁשְּמַדְּבִרין ַרק ִּדּבּור ֶאָחד, ַּגם ֵּכן טֹוב ְמאֹד", "ֲאִפיּלּו ְּכֶׁשֵאין ְיכ

טן, מען קען נאר זאגן אפילו מען האט נישט קיין דיבורים וואס צו רעדן צום אייבערש

דער אייבערשטער ווארט צו הערן א  ;איז דאס אויך זייער חשוב אין הימל איין ווארט

ון דיר, אלעס וואס גייט אריבער אויפן מענטש איז נאר אז דער מענטש זאל ווארט פ

 "טאטע". :געבן א שריי

זאל גלייבן מיט א קלארקייט אז דער אייבערשטער איז דא מיט א מענטש ווען 

דער אזוי ווי גערעדט צום אייבערשטן, בוודאי וואלט מען  איםאון נעבן אים , ביי אים

"ּוֶבֱאֶמת, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁשֵלם,  ן, חלק א', סימן סב):(ליקוטי מוהר"רבי זאגט 

א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו', ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְוׁשֹוֵמַע ַהְּתִפיָּלה, ַוַּדאי  א עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיָּלההּו 'ֶׁשְּמ

ד ְלַכֵּון ֶאת ְּדָבָריו", ווען א מענטש וואלט ה ְמַדְקֵּדק ְמאָֹהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול, ְוָהיָ 

 שטייט נעבן אים בשעת ער דאווענט סט ביי זיך קלאר אז דער אייבערשטעריווען געוו

ווי עס , וואלט ער געדאווענט אזוי אים און ער הערט צו יעדעס ווארט וואס ער בעט

איינציגע ווארט ווי אזוי ער זאגט עס  סאון ער וואלט מכוון געווען יעדע דארף צו זיין

 ארויס.

 רנה פון דרייסיג יאר צוריק ביי איינעואיינער האט מיר געוויזן פאריגע וואך א חת

מסדר קידושין, זעט מען אלץ דער מען זעט מוהרא"ש וואו  פון תלמידי היכל הקודש

'ס ליפן אן שאקלט זיך מוהרא"ש אלע טאנצן ונה בשעתגאנצע חתווי ביי די דארט 

טאג נאר רעדן צום  אז מיר זאלן א גאנצןאויפהער, אזוי ווי דער רבי האט געוואלט 

 .(חיי מוהר"ן, סימן תלח)ייבערשטן א

איך געדענק יארן צוריק האב איך באגלייט מיין זיידע הרה"ג רבי יחזקאל ראטה 

צו א שבע ברכות וואס מוהרא"ש האט  -וואס איך פלעג אים משמש זיין  –שליט"א 

געמאכט פאר אן אייניקל, דאס איז געווען נאך פאר איך בין מקורב געווארן (מיין זיידע 

איז געווען זייער נאנט מיט מוהרא"ש; מיין זיידע האט געזאגט א דרשה פאר די 
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האט נישט ווען מוהרא"ש אין א תקופה זיי מחזק געווען וכו' און יבניאל אין אינגעלייט 

געקענט פארן קיין ארץ ישראל), האב איך געזען ווי מוהרא"ש'ס ליפן שאקלען זיך די 

צווישן  דעמאלט האב איך נאך נישט פארשטאנען די זאך אז מען קען זיצן ;גאנצע צייט

אר רעדן נדערט פון אלעמען, איך האב געמיינט אז מען קען נמענטשן און זיין אפגעזו

ס געמאכט אויף מיר א שטארקע האט דאאלעם מיט דעם  ואלד.צום אייבערשטן אין ו

געלויבט דעם אייבערשטן אז נאך א שטיק צייט בין איך געקומען קיין היכל און  רושם

 הקודש.

 אלע דיינע וועגן.האבן הצלחה אין אייבערשטער זאל העלפן זאלסט דער 

... 

~~~~~~~~~~ 
אריין אויך אין די ווייב און אז דער טאטע איז פול מיט אמונה, גייט דאס 

 .קינדער

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום א' פרשת וירא, י"ב מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן די גוטע בשורה אז איר ווארט א שמחה וכו' און אז 

בעסער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלעס זאל דיין ווייב שפירט זיך שוין אסאך 

 אריבער גיין בנקל ובנחת.

פארגאנגענעם דאנערשטאג  -איך האף אז דו האסט פארשטאנען פונעם שיעור 

בפרט אין  -א תירוץ אויף דיין פראגע ווי אזוי מען קען אריין ברענגען אין שטוב  -נאכט 

ן אייבערשטן; אז דאס ווענדט זיך אינעם אמונה, אז זי זאל אויך לעבן מיט –די ווייב 

מענטש אליינס. אויב דער מאן איז אנגעפילט מיט אמונה, ער לעבט מיט אמונה, ער 

רעדט פון אמונה גייט דאס פון זיך אליינס אריין אין די ווייב און קינדער, אבער אז מען 

די אמונה, וועט איז אליינס א שברי כלי, מען גייט ארום מיט ספיקות און בלבולים אין 

די גאנצע שטוב ווערן בעצבות און מבולבל, אויף אזא אופן קען מען דאס נישט איבער 

 געבן פאר די ווייב.

דער מאן איז דער קאפ פונעם משפחה און אלעס גייט נאכן קאפ; איז מען זוכה 

מען האט א צדיק וואס שיינט אריין אמונה, דעמאלט איז דער גאנצער שטוב א 

שטוב און אלע הייבן אן לעבן מיט אמונה, ווייל ווי מער מען הערט פונעם  געבענטשטע
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טאטען ווי ער רעדט פונעם אייבערשטן, אלץ מער בויט זיך אויף די אמונה אין די גאנצע 

 שטוב.

"ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ְּבֶפה ֶׁשל ָאָדם",  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן מד):דער הייליגער רבי זאגט 

, דוד המלך זאגט, מיט "): "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי(תהלים פט, בעס שטייט אין פסוק  אזוי ווי

מיין מויל פארצייל איך פונעם אייבערשטן; אז מען רעדט פון אמונה איז דאס אליינס 

אמונה און דאס ברענגט מען זאל האבן אמונה. מען דארף שטענדיג רעדן פונעם 

זאל מען דערמאנען דעם אייבערשטן; מען פרעגט דיר:  אייבערשטן, ווען מען קען נאר

"וועסט קומען היינט נאכט?" ענטפער נישט: "יא", נאר ענטפער: "מיטן אייבערשטנ'ס 

הילף"; מען פרעגט דיר: "וואס מאכסטו? וואס הערט זיך?" ענטפער: "ברוך השם, 

 געלויבט דעם אייבערשטן".

ונה דארפסטו אליינס האבן אמונה, מען אז דו ווילסט אריין ברענגען אין שטוב אמ

קען נישט איבער געבן אמונה פאר א צווייטן נאר אז דער מענטש גלייבט מיט א 

קלארקייט אז אלעס אלעס איז דער אייבערשטער. מוהרא"ש טייטש מיט דעם פסוק 

טש וויל זיין א 'יֹוֶרה "טֹוב ְוָיָׁשר ה' ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר", ווען א מענ (תהלים כה, ח):

ַחָּטִאים ַּבָּדֶר', ער וויל אריין ברענגען אין מענטשן דעם אייבערשטען, דארף קודם זיין 

ביי אים 'טֹוב ְוָיָׁשר ה'' ער דארף וויסן ביי זיך אז דער אייבערשטער פירט די וועלט 

שע קינדער בצדק ובמשפט בחסד וברחמים, נאר אזוי קען מען אריין ברענגען אין אידי

 די ריינע אמונה.

אזוי איז אויך מיט קינדער; אז מען וויל די קינדער זאלן לעבן מיט אמונה דארפן 

די עלטערן זיך איבער געבן צום אייבערשטן, דאן וועלן די קינדער אויך לעבן מיט 

"ברוך השם", "אלעס איז דער אמונה. מען זען אז די קינדער זאלן כסדר הערן: 

אז עפעס גיסט זיך אויס אדער אז עפעס צעברעכט זיך, זאל מען הערן:  אייבערשטער";

ביים שבת טיש דארף מען "גם זו לטובה", "וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט"; 

דערציילן מעשיות פון אמונה, מעשיות פון תפילה, אזוי וועט אריין גיין אין זייער הארץ 

 די ריינע אמונה.

מען קען צוקומען צו זיין בשמחה; מען דארף אריין אויף דיין שאלה ווי אזוי 

קלערן אין די גרויסע חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיטן מענטש און אים דאנקען 

אויף יעדן פרט; אז מען איז א איד, אז מען איז געזונט, מען האט א ווייב און קינדער 

יך; קוק די ניסים וואס דער וכו'. דערפאר בעט איך דיר זייער, שטארק דיר און זיי פרייל

אייבערשטער טוט מיט דיר, דו האסט א טייערע ווייב מיט א ליכטיג קינד, דאנק דעם 
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אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט דיר און וועט נאך טון מיט דיר, וועסטו 

 ווערן פרייליך.

ונו לברכה, עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד מיטן נאמען ר' אהרן קובליטשער זכר

ער איז געווען זייער א פרייליכער איד און איז שטענדיג ארום געגאנגען מיט א שמייכל 

אפילו ער איז געווען א עני ואביון אז עס איז ממש נישט געווען וואס אריין צו נעמען 

אין מויל ביי אים אין שטוב. זיין ווייב פלעגט אים כסדר פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו 

ך, מיר האבן דאך גארנישט?!" פלעגט ער איר שטענדיג ענטפערן: "דו גלייבסט פריילי

זיין גוט? נו, איך בארג אויס שמחה פון דעמאלט אויף יעצט; אמאל אז עס וועט נאך 

יעצט טאקע האבן מיר גארנישט, אבער עס וועט נאך גוט זיין און דעמאלט וועלן מיר 

ארג איך שוין אויס אביסל פון די שמחה פון האבן מיט וואס זיך צו פרייען, דערפאר ב

 דעמאלט".

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיך שטארקן צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג.

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג. אפילו דו פארשטייסט  טייערער ליבער...,

זאלסטו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה; דער רבי האט אונז  -נישט קיין לערנען 

אז אפילו א מענטש  (כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)געגעבן א זיסן 'סדר דרך הלימוד' 

זאל ער זאגן די ווערטער; דאס וועט דיר היטן פון פארשטייט נישט וואס ער לערנט 

 אלעם שלעכטס.

מוהרא"ש זאגט: "כל זמן א איד בלעטערט דפים גמרא, וועט ער בלייבן א איד"; 

איך ווייס גאנץ גוט וואס דו גייסט אריבער אין די טעג, דו ביסט פאריאגט און 

פארפלאגט וכו' וכו', דאך וויל איך דיר מחזק זיין דו זאלסט אריין כאפן א דף גמרא. אז 

יר פאלגן דעם רבי'ן; דער רבי שרייבט פאר זיין מיר זענען מקורב צום רבי'ן דארפן מ

"ִּבַּקְׁשִּתי ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלמֹוד ְּבָכל  (מכתבי רבינו ז"ל בתחלת ספר עלים לתרופה, מכתב ב):איידעם 

יֹום ִׁשיעּור ְּגָמָרא ּופֹוֵסק, ֶׁשא ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ִמָּטֵפל ִעָּקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיָרא ְוכּו', 

 ל ָהָאָדם"; דער רבי וויל פון אונז נאר תורה, תפילה ויראת שמים.ִּכי ֶזה ּכָ 
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אן תורה איז מען ארעם, אן תורה האט מען גארנישט, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

ֶזה ֶׁשֵאין  –"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה"  (ישעיהו ג, ז)אויפן פסוק  (שבת קכ.)לברכה זאגן 

ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד", א מענטש וואס לערנט נישט יעדן טאג אביסל  ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא

חומש, א פרק משניות און א דף גמרא, דער מענטש איז דער גרעסטער ארעמאן; נאך 

"ֵאין ֳעִני ֶאָּלא ִמן ַהַּדַעת", ווער איז אן ארעמאן?  (נדרים מא.):זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

מענטש וואס טראכט נישט פון תכלית דער איז אן דער וואס האט נישט קיין שכל; א 

ארימאן. ווען א מענטש לערנט נישט קיין תורה און טוט נישט קיין מעשים טובים, ווען 

ער וועט אוועק גיין פון דער וועלט וועט ער זיין ארעם. אין בית החיים נעמט מען נישט 

רה ומעשים טובים, מיט קיין געלט מיט קיין הייזער, דארט נעמט מען מיט נאר תו

 דערפאר בעט איך דיר זייער אחי היקר..., זע אריינצוכאפן אביסל תורה יעדן טאג.

יעדעס מאל דו שרייבסט מיר דיינע סיומים ביסטו מיר ממש מחי'; דאס געבט מיר 

 כח ווייטער אנצוגיין אין ישיבה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווי אזוי צו לערנען גמרא ווען ס'דא פארשידענע גירסאות

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 .. נרו יאיר, תלמיד ישיבת תפארת התורה.  לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ש"ס כסדרן אויפן 'סדר דרך איך פריי מיר זייער צו זען ווי פלייסיג דו לערנסט 

 הלימוד' פונעם הייליגן רבי'ן. מיר האבן מקבל פון הייליגן רבי'ן אז ער האט געזאגט:

"; זאלסטו זען קיםאיז מען ממשיך אויף זיך א צלם אלש"ס  טווען מען ענדיג"

אויסצונוצן דיינע יונגע יארן מיט לערנען און דאווענען, וועסטו זוכה זיין אויס צו 

 ן אן ערליכער איד.וואקס

דאס וואס דו פרעגסט אז ווען דו לערנסט און דו זעסט אין די הגהות וציונים 

אנדערע גרסאות, צי דו זאלסט זאגן די ווערטער ווי עס שטייט אין די גמרא אדער די 

אנדערע גרסאות; ווען דו ביסט גורס גמרא זאלסטו זאגן אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא 

 מבלבל זיין פון אנדערע גרסאות. און זיך נישט

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 .מ'דארף נישט געפעלן פאר יענעם

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 אל מרת ... תחי' 

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 

ֵּכיָון ֶׁשִּנְצָטֵר ָאָדם ַלְּבִרּיֹות, ָּפָניו ִמְׁשַּתּנֹות " :(ברכות ו)זאגן ים הייליגע חכמדי 

אלעס איז געבלאפט פאר א נאר ", ווען א מענטש לעבט נישט קיין עכטע לעבן ִּכְכרּום

בייט אירע קאלירן דאס איז א פייגל וואס  ,"רום"כווערט ער ווי א דעמאלט צווייטן 

אזוי אויך א מענטש וואס לעבט פאר א צווייטן דארף כסדר האלטן  ,ל א טאגאפאר מא

ר אידיש איז דאס אויך א פאר'קרומ'טע בייטן פאר יעדן איינעם, איןצו זיך ווי אזוי קאפ 

 .ווען א מענטש לעבט פאר יענעם איז ער פול מיט יסורים ;ענטשמ

אט מיר געשיקט ער ה ;לע מאןידאנקט דעם אייבערשטן אז איר האט א וואו

דעם אייבערשטן פאר  דאנקט .ס ציון'נער מאכט א סיום ביים הייליגן רביבילדער ווי 

אן רעדן די שפראך  טמאסק, הייבאייך די אראפ פון  מטנע .ערכטיגע קינדיל אייערע

דעם אייבערשטן עס זאל אייך נישט אנגיין  סבעטצו רעדן;  געוואוינטאיר זענט צו אסוו

 .וואס מען זאגט אויף אייך

 הצלחה רבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווי אזוי א באלעבאס דארף האנדלען מיט פרויען ארבייטערס

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר. לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

 אן די דזשאב.נעם 

מעג געבן און א בעל הבית אדער א מענעדזשער וואס האט אונטער זיך פרויען 

מען דארף  ען וואס ארבעטן פאר אים;פרוי דיאפילו פאר  סמענטיקאמפלדארף געבן 

נאר געבן א גוט ווארט  ימענטירן זיי אליינסנישט צו קאמפלביי פרויען נאר אכטונג געבן 

מיר זענען זייער צופרידן פון אייער " :מען זאגט למשל וואס זיי טוען. אויף די ארבעט

 '".מיר זענען זייער צופרידן פון 'דיר" :, נישט זאגן"'ארבעט'



תשע"ט הָר י ָש יֵ ַח | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ז    

 .הצלחה רבה

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מיידלעך דארפן זייער אכטונג געבן אויף צניעות

 לפרט קטןחשון, שנת תשע"ט -יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

וואויל איז דיר אז דו פירסט זיך בצניעות; איך בין זיכער אז דו האסט שוין געזען 

די בריוו וואס מוהרא"ש האט געשריבן ממש אפאר שעה פאר ער איז נסתלק געווארן. 

זיין נאכאמאל צו זען וואס מוהרא"ש האט  איך ברענג דיר דא די בריוו דיר מחזק צו

געוואלט פון אונז, און אלע מיידלעך וואס לערנען אין די סקול וואס מוהרא"ש האט 

 אויפגעשטעלט זאלן וויסן ווי אזוי זיך צו פירן. 

 ָׁשלֹום ַרב צּו ַאֶלע ֵטייֶעֶרע ְפרֹויֶען פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו

פּון ִדי ֶוועְלט, אּון ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאי ַאיי ַאז ִאיר ָזאְלט ִזי ָפאְרֶנעֶמען ִאי ֵגיי ׁשֹוין ַאֶוועק 
ִזי צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ְצִניעּות. קּוְקט וואּו ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ָאן צּום סֹוף, אּון ֶנעְמט ַאיי ָפאר צּו ַזיין 

ן ַא ְגרֹויְסן ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַפאר ִמיר. ֶדער ְצִניעּות'ִדיג, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ִאיר ַמאכְ 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָוואס ָהאט ִמיר ֶגעִהיְטן ַמיין ַגאְנץ ֶלעְּבן פּון ִדי ַאֶלע ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ִמיר ֶגעָוואְלט 

ס. ִאי ֶּבעט ַאיי ַאז ִאיר ָזאְלט קּוֶמען צּו ְׁשֶלעְכְטס טּון, ָזאל ַאיי אֹוי ָאְּפִהיְטן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְט 

 ַמיין ֵקֶבר ִאין ַיְבְנֵאל, ִאי ֶוועל ַאיי ַדאְנְקַּבאר ַזיין ַפאר ֶדעם, אּון ָוואס ִאיר ֶוועט ֶּבעְטן ַּביי ַמיין ֵקֶבר,
 ֶוועט ִאיר ַּבאקּוֶמען פּון ִהיְמל.

 .ָלָחהִאי וואּוְנְטׁש ַאיי ְּבָרָכה אּון ַהְצ 

ווען מען ליינט די בריוו זעט מען וואס איז געליגן פאר מוהרא"ש אין די לעצטע 

מינוטן פון זיין לעבן; עס איז אים ממש געגאנגען אין לעבן אז אלע פרויען זאלן זיך 

פירן בצניעות. מוהרא"ש האט זיך שוין נישט געקענט רירן, ער האט געהייסן מען זאל 

מאן וואס פלעגט טייפן די בריוו, מוהרא"ש האט גערעדט און אים ברענגען דעם אינגער

יענער האט געטייפט דריי בריוו, איינס פאר אלע מענער, און נאכדעם פאר בחורים און 

 פאר די פרויען.

הויזן איז א פריצות פאר א מיידל, נישט קיין חילוק ווען וואס און וואו. הויזן איז 

 ערזייז זאלסטו נישט אנטון קיין הויזן.פאר א מאן; אפילו בשעת'ן מאכן עקס

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

~~~~~~~~~~ 
 די מעלה פון א גוטער חבר. –דאס שעדליכקייט פון ליצנות, און פארקערט 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-מר ד' פרשת וירא, י"גום י - בעזרת ה' יתברך

  ... נרו יאיר.לכבוד 

וויסן זאלסטו טייערער..., אז יעדע מענטש קען מען אויסהיילן פון זיינע 

 אויסער דער וואס איז פול מיט ליצנות. -פראבלעמען 

"ַאל ָּתדּורּו ִּבְׁשֶכְנִציב", איר  (פסחים קיב:):רבינו הקדוש האט אנגעזאגט זיינע קינדער 

ל זיי זענען זייער גרויסע לצים און איר זאלט נישט וואוינען אין די שטאט שכנציב, וויי

וועט ווערן נאכגעשלעפט נאך זיי; זעט מען פון דעם ווי הארב ליצנות איז, ווי ווייט א 

 מענטש דארף אכטונג געבן וואו ער וואוינט און מיט וועם ער חבר'ט זיך וכו' וכו'.

ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמָּכתֹו",  "ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיד ָחָכם (שבת קיט:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווער עס איז מבזה א תלמיד חכם האט נישט קיין רפואה פאר זיין מכה; פשוט פשט 

מיינט דאס אז ער וועט באקומען א שטראף און ער וועט נישט האבן קיין רפואה אויף 

דעם שטראף. אבער עס איז נאך מער פון דעם; ווען א מענטש זינדיגט האט ער נאך א 

ר גייט צום צדיק און דער צדיק לערנט אים א וועג ווי אזוי ער קען ארויס קריכן תקנה, ע

פון זיין בלאטע. אבער אז דער מענטש מאכט ליצנות פונעם ערליכן איד און ער שפעט 

 אפ פון צדיקים, דאן קען אים קיינער נישט ארויס נעמען פון זיין צרה.

גער בן איש חי זכותו יגן עלינו מוהרא"ש האט דערציילט א מעשה וואס דער היילי

האט דערציילט: עס איז געווען א איד וואס האט געליטן פון אויגן ווייטאג, איז ער 

געגאנגען צו א דאקטער ער זאל אים אויסהיילן אבער דער דאקטער האט אים אינגאנצן 

בלינד געמאכט השם ישמרינו. דער דאקטער האט דאך מורא געהאט אז ער וועט גיין 

ציילן פאר אלעמען אז ער האט אים בלינד געמאכט האט ער אים געזאגט: "איך פאר

האב א וועג ווי אזוי איך קען דיר אויסהיילן", און ער האט אים געגעבן פארשידענע 

טראפן דורך וואס ער האט אים אויך טויב געמאכט, אזוי וועט מען קיינמאל נישט קענען 

נער וועט אים נישט קענען פארהאלטן אויף וואס דערגיין וואס דא האט פאסירט און קיי

און ער האט געטון. וכך הוה, דער איד איז אהיים געקומען און ער הייבט אן שרייען 

צו זיין משפחה אז ער זעט נישט ווייל איינער האט אים בלינד געמאכט, האט וויינען 

נישט  טמען אים געפרעגט: "ווער האט דיר שלעכטס געטון?" אבער דער איד הא

 האט נישט געקענט ענטפערן פאר קיינעם.און  געהערט וואס מען פרעגט אים
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ער דורך דעם וואס דאס טוט דער יצר הרע, קודם מאכט ער בלינד דעם מענטש 

"ֵאין ֵיֶצר  (סוטה ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן אזוי ווי ווייזט אים שמוציגע בילדער, 

ו רֹואֹות", דער יצר הרע כאפט אריין א מענטש אין זיין נעץ ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָּלא ַּבֶמה ֶׁשֵעיָני

דורך דעם וואס ער מאכט אים קוקן שמוציגע מאוויס, שמוציגע קליפס, דורכדעם פאלט 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, אבער דער  -ער אריין אין די עבירה פון פגם הברית 

ם אויסהיילן; וואס טוט דער מענטש האט נאך א תקנה, ער קען גיין צום צדיק ער זאל אי

יצר הרע? ער לייגט אים אריין טראפן אין די אויערן, דער מענטש הערט ליצנות אויפן 

 צדיק, אזוי קען ער שוין נישט הערן די גוטע עצות וואס דער צדיק עצה'ט אים.

איך בעט דיר  מיין טייערער..., אנטלויף פון חברים וואס שפעטן אפ פון צדיקים 

פ די וואס מאכן ווערטלעך אויף ערליכע אידן, בפרט אויב מען רעדט אויף און לאז א

אנטלויף פון דעם  -דער וואס האט דיר ארויס געשלעפט פון דיינע שלעכטע מעשים 

 ווייל דאס איז סכנת נפשות, דו וועסט נישט האבן מער קיין געפיל אין די דיבורים וכו'.

איך האב דיר שוין דערציילט וואס איך האב געהאט איין יאר פורים, א אינגערמאן 

האט זיך אויסגעוויינט צו מיר בשעת ער איז געווען גוט אנגעטרונקען און ער האט 

געשריגן: "איך קען שוין נישט הערן קיין דרשות פון דיר ווייל איינער האט צו מיר 

 ייט נישט אריין אין מיינע אויערן".גערעדט אנטקעגן דיר און די דרשות ג

בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט האבן גוטע חברים; א גוטער חבר איז זייער א 

וויכטיגע זאך. מיט א גוטע חבר קען מען זייער מצליח זיין אין לעבן און פארקערט 

אויך, מיט א שלעכטע חבר קען מען זייער ווייט פארקריכן. אז דיין חבר שרייבט דיר 

ול פה און שיקט דיר נישט שיינע זאכן קענסטו ווייטער נישט זיין מיט אים א חבר, ניב

און אז דו וועסט אים נישט אפלאזן וועסטו אנקומען זייער ווייט רחמנא לצלן; געדענק 

 איך האב דיר מזהיר געווען אויף דעם.

 איך בעט פאר דיר יעדן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .יםגרויסקייט פון זאגן תהיל דאס

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ג' פרשת וירא, י"ד מר - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

לים; יזע צו זאגן יעדן טאג אביסל תהאיך געב דיר א מתנה דעם 'ספר תהילים', 

. טשטארקגעווער עס זאגט תהילים ווערט זיין אמונה און  אלע ישועות ליגן אין תהילים
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און ווען מען זאגט תהילים איז  קדושה אין די ווערטער פון תהיליםעס ליגט א גרויסע 

 אזוי ווי דוד המלך האט דאס געזאגט.

א איד איז געקומען צום הייליגן חפץ חיים זכותו יגן  ,מוהרא"ש האט דערציילט

תהלים  האט דער הייליגער חפץ חיים גענומען א ,בעטן א ברכה אויף גוטע קינדערעלינו 

וואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט, ער האט דאס געוויזן פאר דעם איד און אים 

געזאגט: "דאס איז דער תהילים פון מיין מאמע עליה השלום, וואו זי פלעגט זיך יעדן 

; וי איז מען זוכה צו גוטע קינדער"טאג אויסוויינען אז זי זאל האבן גוטע קינדער, אז

 עם דאס גרויסקייט פון זאגן תהילים, מען איז זוכה צו האבן קינדער וואסזעט מען פון ד

 וועלט. יוועלן ליכטיג מאכן ד

וואויל איז דעם מענטש וואס פירט זיך בתמימות ופשיטות, ער טרינקט אפאר 

וועלט און  י; וועט אים גוט זיין אויף ד(שיחות הר"ן, סימן כג)קאפיטלעך תהילים יעדן טאג 

 .וועלטאויף יענע 

... 

~~~~~~~~~~ 
אכטונג געבן נישט צו שפילן די לאטערי; דאס שעדליכקייט פון ליגן אין געלט; 

די גרויסע שמחה מיט די שידוך פונעם פערטן תלמיד פון די עלסטע כתה ביים 

גרינדונג פונעם תלמוד תורה; די בזיונות און רדיפות וואס מען איז דורך אין די 

די סכנה פון זיין אן אלטער מקורב; זיך שטענדיג אויפפרישן ערשטע יארן פון מוסד; 

 צו ווערן מקורב פונדאסניי.

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-מר ט"ו' פרשת וירא, דיום  - בעזרת ה' יתברך

  יאיר. לכבוד ... נרו

איך האף אז דו קויפסט נישט די לאטערי; געב אכטונג פון דעם שפיל, דער רבי 

 מיר זאל נישט שפילן די לאטערי. האט אונז אנגעזאגט

רבי נתן זכרונו לברכה ברענגט, ער האט געהערט פון אנשי שלומינו אז דער רבי 

דער יצר הרע מאכט אמאל איינעם רייך דורך עפעס א  (שיחות הר"ן, סימן רפד):האט געזאגט 

ז אים וועג וכו' און מען מאכט א גאנצע עסק פון דעם, יעדער רעדט פון דעם און מען אי

מקנא, אבער דאס איז אלעס א שפיל צו פארדרייען דעם קאפ פון די מענטשן. דער רבי 

פירט אויס די שיחה מיט די ווערטער: "דער אייבערשטער זאל אונז אלע אפהיטן מיר 

 זאלן נישט פארדרייט ווערן פון דעם".
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 -מען קען כמעט נישט רעדן מיט מענטשן, אלע שמועסן באשטייט פון איין זאך 

"רֹב  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כג):געלט געלט און נאכאמאל געלט, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ַהְינּו ְּבַתֲאַוות ָממֹון", רוב וועלט איז נעבעך געכאפט אין תאוות  -ָהעֹוָלם ִנְלְּכדּו ָּבֶזה 

ן, "ְוַהָּממֹון הֹוֶרֶגת ּוֵמִמית אֹוָתם", מען כאפט נישט אז די געלט הרג'עט דעם ממו

מענטש. וואס איז די עצה? דער רבי זאגט נישט דא קיין עצה ארויס צו קריכן פון די 

יז צדיק; אז מען א רְיֵדי ַהַּצִּדיק", נאר דורך דע תאווה, "ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמֶּזה, ִּכי ִאם ַעל

 אביסל טועם פון הייליגן רבי'ן טראכט מען שוין נישט אזוי סאך פון געלט.

דאס אלעס שרייב איך דיר ווייל די גאנצע שמועס יעצט דרייט זיך ארום דעם 

אז אפשר  ךר לאטערי איז, און מען טראכט אוילאטערי, ווי גרויס און היסטאריש דע

אז דער אייבערשטער איז דער זן וועט מען געוואונען דעם לאטערי, מען פארגעסט 

ומפרנס לכל און פרנסה האט מען נאר אז דער אייבערשטער געבט, אזוי ווי חכמינו 

די שליסל פון פרנסה איז נאר אין די הענט פונעם  (תענית ב.)זכרונם לברכה זאגן 

אייבערשטן; קיינער קען נישט געבן פרנסה פארן מענטש נאר דער אייבערשטער 

 אליינס.

מיר איז זייער א גרויסע שמחה אז נאך א בחור איז א חתן געווארן למזל טוב; ביי 

מער, ווייל דער פילפאכיג איז יעצט יעדע שידוך איז ביי מיר א שמחה אבער די שמחה 

 חתן איז געווען פון די פיר עלסטע קינדער מיט וועם מיר האבן געעפנט די תלמוד תורה.

מיר זענען אריבער ביים עפענען די חדר,  דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס

וויפיל בלוט איז פארגאסן געווארן ביים עפענען דעם חדר. די עלטערן פון די וואס האבן 

געשיקט דא די קינדער האבן געוויינט און געשריגן אז עס איז נישט קיין נארמאלע זאך 

האט נישט קיין הענט צו נעמען נארמאלע קינדער און זיי אריין לייגן אין א מוסד וואס 

און קיין פוס; קינדער פון אפאר עידזשעס זאלן זיצן צוזאמען וכו'. ווען דער באס פלעגט 

זיך אפשטעלן אויפנעמען די קינדער האבן אלע שכנים געקוקט אויף אונז מיט רחמנות 

בליקן, און מיר זענען געווען די פארשעמטע. היינט ווען מיר זעען וואס איז 

ן פון די תלמידים פון אונזער חדר, מיר האבן שוין היינט מלמדים תלמידים אויסגעוואקס

פון חדר וואס זיי לייגן אריין אין די קינדער אמונה ויראת שמים מיט די הקדמות פון 

הייליגן רבי'ן, דאנקען מיר דעם אייבערשטן: "עד הנה עזרינו רחמיך ולא עזבינו 

אל תטשנו לנצח", מיר זאלן ווייטער מצליח חסדיך", און מיר בעטן אויף ווייטער: "ו

זיין מיט אלע תלמידים ותלמידות, אלע זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן און אויפשטעלן 

 ערליכע אידישע דורות לשם ולתורתו.
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אז איך זאל דיר דערציילן וואס מיר זענען אריבער ווען מיר האבן געעפענט די 

בעיקר פון אנשי שלומינו; די מחלוקת וואס ו -חדר וואלסטו מיר ניטאמאל געגלייבט 

איך בין אריבער פון אינדרויסן האט מיר נישט אזוי צעבראכן ווי די מחלוקת וואס איך 

האב געהאט פון אנשי שלומינו, ווי זיי האבן געלאכט פון מיר ווען איך האב געעפנט 

ן די ישיבה, נאר די ישיבה. קיינער פון אנשי שלומינו האבן נישט געשיקט די קינדער אי

 די פאר חברים וואס זענען געשטאנען מיט מיר.

נאר מוהרא"ש האט מיר מחזק געווען; איך האב פארמאכט מיינע אויגן און מיינע 

אויערן און געטון וואס מוהרא"ש האט מיר געזאגט צו טון, מער פון דעם איז מיר נישט 

ו ווייטער וואס מוהרא"ש האט אנגעגאנגען און עס גייט מיר נאך אלץ נישט אן, איך ט

 מיר געזאגט.

געלויבט דעם אייבערשטן אז די ישיבה גייט אן ביתר שאת וביתר עוז; דער 

יבן מיט א פרישקייט, עס זענען אריין געקומען פרישע וזמן האט זיך אנגעהאיצטיגער 

איין מקורבים. זיי ווייסן נישט קיין שום פאליטיק, עס אינטערעסירט זיי גארנישט, נאר 

זאך: "פאלגן דעם הייליגן רבי'ן". זיי הערן מיט דארשט יעדע דיבור פון רבי'ן, דער רבי 

 לעבט ביי זיי, זיי זענען פול מיט חיות.

יעדעס מאל עס קומען פרישע בחורים און פרישע אינגעלייט שטופ איך אריין מיין 

איין זאך: פון זיין אן קאפ צווישן זיי ווייל איך וויל אויך זיין פריש; איך ציטער פון 

אלטע ברסלב'ער חסיד, דאס איז די גרעסטע סכנה אין מיינע אויגן. ווען מען ווייסט 

שוין אלעס, מען קען אלע שיחות און מען איז טויט, אויפגעגעבן, לאכעדיג און 

 פארוואלוולט.

תהילים און איך קום אן צום פסוק ביים זאגן דאס האב איך אינזין יעדעס מאל 

"ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ּכִֹחי ַאל ַּתַעְזֵבִני", איך בעט: "הייליגער  ים עא, ט):(תהל

באשעפער, מאך מיר נישט אלט; איך וויל זיין א פרישער מקורב, איך וויל לעבן מיטן 

רבי'ן, איך וויל זיך מחי' זיין מיט יעדע שיחה פון רבי'ן, איך וויל נישט זיין 

 לאשן".אויסגע

 צול אריין געפאלן דא יארן צוריק איז ארויף געקומען א בחור'ל, ער איז פערצופא

שלש סעודות און ער האט געהערט א דרשה וואס ער האט אין זיין לעבן נישט געהערט, 

גלייך מוצאי שבת האט ער גענומען א משניות און אנגעהויבן צו טון וואס ער האט 

ער האט געזאגט ח"י פרקים, ער האט אנגעהויבן צו קומען יעדן טאג ביז ער  -געהערט 

ט ער מיר דעמאלט פארציילט אז ער האט איז אריין געקומען אין ישיבה. הא

אראפגעשריבן זיינע הרגשים וואס ער האט געפילט און יענע מינוטן, האב איך אים 
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געפרעגט: "פארוואס פעלט דיר דאס אויס?" האט ער מיר געזאגט כהאי לישנא: "איך 

ל ווייס אז עס גייט אריבער גיין א שטיק צייט און איך גיי זיין מסודר דא אין 'היכ

הקודש', איך גיי שוין נישט זיין אזוי איבעראשט וכו', עס גייט ווערן א חלק פון מיין 

לעבן, וויל איך דעמאלט געדענקען ווי אזוי איך האב געטראכט און ווי אזוי איך האב 

 אויסגעזען פאר איך בין געקומען צום רבי'ן און דאס וועט מיר באנייען".

געב זיך א דערמאן ווי אזוי דו האסט  ..,דאס זעלבע זאג איך דיר טייערער.

אויסגעזען פאר דו האסט געטראפן די ישיבה פון רבי'ן; געב זיך א שטעל אפ און קלער: 

'ווי אזוי האב איך געלעבט פאר איך האב געטראפן דעם רבי'ן?' וועסטו שוין נישט זיין 

 לדיג און אלט.וואלוואזוי לאכעדיג, 

אן אלטער  -"ֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל"  (קהלת ד, יג):רע שלמה המלך רופט אן דעם יצר ה

נארישער קעניג, וואס איז דער פשט פון דעם טיטל: "ֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל?" זאגט מוהרא"ש, 

ווייל זיין גאנצע ארבעט איז אריין צו ווארפן דעם מענטש אין א זקנה, דער מענטש זאל 

ט שוין גארנישט זיין', אבער ווען א מענטש טראכטן: 'איך בין שוין אלט, פון מיר ווע

באנייט זיך כסדר, ער האלט זיך אין איין אויפפרישן, דורכדעם רייסט ער אויס דעם יצר 

 הרע וואס וויל אים נאר אלט מאכן.

ברודער טייערער, מיר האבן א רבי וואס לערנט אונז אויס אן עצה ארויס צו גיין 

און עס איז גרינג צו פראקטיצירן, דאס איז די עצה  פון אלע בלבולים. די עצה איז בחנם

פון 'רעדן צום אייבערשטן'; זיך דורך שמועסן מיטן אייבערשטן, פרעגן דעם 

אייבערשטן פאר מען טוט עפעס צי מען טוט גוט, יעדע זאך וואס גייט אריבער זאל מען 

יך ווענדן צום אויסשמועסן מיטן אייבערשטן. אז מען האט ספיקות אין לעבן זאל מען ז

אייבערשטן, נאכאמאל און נאכאמאל, נישט אפלאזן דעם אייבערשטן; ווען מען 

געוואוינט זיך צו דאס צו טון דארף מען שוין קיינעם נישט. מען לעבט א חיים טובים, 

מען איז רואיג און צופרידן, מען ווייסט און מען גלייבט אז מען איז אין די הענט פונעם 

 אייבערשטן.

ערער הארציגער ברודער: באניי זיך און הייב אן פונדאסניי; גיי אין א זייט וואו טיי

קיינער איז נישט דארט און שמועס מיטן אייבערשטן, זאג אים דיינע ספיקות, זאג אים 

 דיינע בלבולים און פרעג אים וואס צו טון.

יך דארף איך האב נאך אסאך אויף מיין הארץ וואס איך וויל דיר שרייבן, אבער א

 אהיים לויפן צו מיין ווייב און קינדער.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 יעדער קען דאס באווייזן. –דאס חשיבות פון הפצה 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת וירא, ט"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט עוסק זיין יעדן טאג אביסל אין הפצה; היינט  איך

צוטאגס דארף מען זיך נישט שעמען צו גיין 'הפצה'. מענטשן זענען זייער צעבראכן, 

יעדער איינער ווארט אויף אביסל חיזוק, יעדער וויל הערן עפעס א פאזיטיווער ווארט. 

קונטרס, א גליון אדער א סידי וכדומה האסטו  ווען דו געבסט פאר איינעם א ספר, א

 אים פשוט געגעבן לעבן.

בפרט פאר בחורים און מיידלעך וואס זיי זענען די מערסטע צעבראכן; קיינער 

פארשטייט זיי נישט און קיינער קוקט נישט אויף זיי. זיי גייען אריבער זייער שווערע 

הוצאת  -רע עבירה פון פגם הברית און ביטערע נסיונות און פאלן אראפ אין די ביטע

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

הייבט אן טראכן מחשבות פון זיך נעמען דאס לעבן השם ישמרינו, און מיט א ספר, 

 קונטרס אדער סידי וכו' ראטעוועט מען זיי דאס לעבן.

אן; אלע ווייסן דאס גרויסקייט פון א הצלה מאן א מפיץ איז פונקט ווי אן הצלה מ

וואס געבט זיך אוועק זיין לעבן צו ראטעווען א צווייטנס לעבן, ער געבט אוועק זיין 

אבי צו ראטעווען א איד, נאך אסאך מער חשוב'ער איז  -צייט, געלט, עסן און שלאפן 

א איד זאל האבן א לעבן, א מפיץ; ער געבט אוועק זיין לעבן, זיין נאמען וכו', אבי נאך 

נאך א איד זאל וויסן אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, נאך א איד זאל האבן 

 שלום בית, און ער גייט פארשפרייטן אמונה ביי אידישע קינדער.

איך זאג שטענדיג פאר מיינע תלמידים: אז דו גייסט אריבער צרות און דו זוכסט 

די גזירות רעות זאלסטו נעמען א ברכה פון א מפיץ. ווייל  א צדיק וואס קען מבטל זיין

"ַהַּמֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, זֹוֶכה ְויֹוֵׁשב  (ספר המידות, אות תשובה, סימן כד):דער רבי זאגט 

אס ברענגט ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַבֵּטל ַהְּגֵזָרה ִּבְׁשִבילֹו", א מענטש וו

צוריק אידישע קינדער צום אייבערשטן איז זוכה צו זיצן אויבן אין הימל אין די ישיבה 

 פונעם אייבערשטן און אין זיין זכות איז דער אייבערשטער מבטל אלע שלעכטע גזירות.

איך ווייס אז דו האסט נישט קיין צייט און דו קומסט ניטאמאל אן צו טון דיינע 

דו ביסט פאריאגט מיט ברענגען פרנסה פאר דיין שטוב, דאך  אייגענע געברויכן;
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זאלסטו אלץ האלטן ביי דיר אפאר ספרים, קונטרסים, גליונות און סידי'ס וכדומה און 

אינמיטן ארבעטן ווען דו טרעפסט א צווייטע איד זיי אים מקבל פנים בסבר פנים יפות, 

וועט אייך פרייליך מאכן", און אז זאג אים: "ר' איד, דא האט איר א שיינעם ספר וואס 

יענער נעמט דאס פרעג אים צי ער האט עפעס פאר צדקה. שעם זיך נישט, קוק וואס 

"ָּכל ַהְמַקֵיים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל, ַמֲעֶלה ָעָליו (סנהדרין לז.): חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז מען ברענגט  -שכן ברוחניות  ַהָּכתּוב ְּכִאילּו ִקֵיים עֹוָלם ָמֵלא"; דאס איז בגשמיות, כל

צוריק א מענטש וואס איז שוין אינגאנצן מיואש ביי זיך און מען שיינט אריין אין אים 

 אז ער האט נאך א תקוה און א האפענונג איז דאך זיכער ְּכִאילּו ִקֵיים עֹוָלם ָמֵלא.

נטש דער אהבת ישראל זכותו יגן עלינו פלעגט זאגן: "וואס איז דער סימן אז א מע

האט ליב דעם טאטן? אז מען האט ליב זיינע קינדער"; דאס זעלבע איז ביים 

אייבערשטן, יעדער שרייט: "הייליגער באשעפער, מיר האבן דיר זייער ליב", ווי אזוי 

ווייסט מען טאקע אז דער מענטש האט ליב דעם אייבערשטן? ווען מען זעט אז מען 

גייט הפצה, עס גייט אין לעבן אז נאך א איד טוט פאר דעם אייבערשטנ'ס קינדער, מען 

דאס איז א סימן אז מען האט טאקע  -זאל האבן א לעבן, פאר נאך א איד זאל גיין גוט 

 ליב דעם אייבערשטן.

היינט נאכט וועט אם ירצה ה' פארקומען די וועכנטליכע שיעור; איך וויל זייער 

ז אז מען זאגט א צייט איז עס שטארק דו זאלסט קומען צייטליך צום שיעור. ביי אונ

פונקטליך, בפרט ווען אינגעלייט שלעפן זיך אריין פון מאנרא און פון מאנסי קען מען 

נישט ענדיגן שפעט. דעריבער איז דער שיעור פונקטליך פון ניין ביז צען אזייגער. די 

ר פאר שיעור וועט אם ירצה ה' זיין וועכנטליך ליל שישי; אזוי קומט דאס אויס גרינגע

 אלעמען ווייל דער סדר היום ווערט נישט צעשטערט אנהייב וואך.

געב איבער פאר דיין ווייב תחי' אז אם ירצה ה' קומענדיגע וואך מיטוואך נאכט 

 וועט פארקומען די חודש'ליכער שיעור.

 איך לויף אריין צו די בחורים, א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
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די ווייב אויף קיין שום פאל, בפרט אז מען זאל נישט אונטערדרוקן און אנשרעקן 

איר לאזן זיך אויסרעדן צום מורה דרך/רב/דיין ווען עס מאכן זיך פראבלעמען אין 

 שטוב.

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת וירא, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

מיר זייער וויי ווען  ווייב תחי'; עס טוטאיך האף אז דו אונטערדרוקסט נישט דיין 

ך רופן מיר אן זיך אויסצורעדן זייער הארץ וכו' און זאגן איבער צענדליגער מאל עווייבל

בשעת'ן זיך אויסרעדן: "דער ראש ישיבה זאל נישט זאגן פאר מיין מאן אז איך האב 

וויינען זיי זיך  גערופן, ווייל ער האט מיר געווארנט איך זאל נישט רופן"; אסאך מאל

אויס אויף שווערע פראבלעמען וואס דער פראבלעם אליינס איז נישט בעצם אזא 

פראבלעם ווי דאס אז מען סטראשעט די ווייב זי זאל נישט רופן בעטן אן עצה, דאס איז 

א זאך וואס טוט זייער וויי. עס טוט מיר מער וויי צו הערן די פחד וואס די פרוי האט 

 ווי צו הערן וואס זי רעדט זיך אפ אויפן מאן.פון איר מאן, 

זאל א מענטש אראפפאלן אין די ערגסטע מעשים רחמנא לצלן, אויב וויל ער זיך 

העלפן, ער קומט צו זיין מורה דרך זאל אים העלפן און געבן אן עצה וכו' ווי אזוי ער 

מען אים העלפן, קען  -זאל אנהאלטן זיין שטוב, זיין ווייב זאל אים נישט אוועק גיין 

אבער אז דער מענטש וויל זיך נישט העלפן דאס איז א גרויסע ווייטאג און עס קען צו 

"ְלעֹוָלם ַאל ַיִּטיל ָאָדם ֵאיָמה ְיֵתיָרה  (גיטין ז.):ברענגען צו וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ייל מען זעט ְּבתֹוך ֵביתֹו", א מענטש זאל קיינמאל נישט ווארפן א פחד אין זיין שטוב, וו

ביי די מעשה פון פלגש בגבעה וואו עס זענען גע'הרג'ט געווארן צענדליגער טויזנטער 

אידן און אלעס האט זיך אנגעפאנגען ווייל דער מאן האט דערשראקן זיין ווייב און פון 

פחד איז זי אנטלאפן פון אים, ביז עס איז ארויס געקומען די שרעקליכע מלחמות צווישן 

 עיין שם.די אידן, 

איך וויל זיך אויסשמועסן מיין הארץ מיט דיר טייערער..., ווען מען זוכט א שידוך 

איז די וויכטיגסטע זאך צו קוקן אויב דער בחור האט א רבי וועם ער פרעגט זיינע שאלות 

און ספיקות, אזוי אז אויב די פרוי וועט האבן עפעס זאכן וואס באדערט איר זאל זי 

גיין עס דורכשמועסן אזוי ארום וועט מען זיך קענען אויסקומען. און  האבן צו וועם צו

אויב זיי וועלן האבן פארקערטע מיינונגען אין ספעציפישע שאלות ווי אזוי זיך צו פירן, 

זאלן זיי האבן ווער עס זאל זיי פותר זיין די ספיקות און קווענקעלנישן. אבער זייער 

אינגערמאן האט טאקע א פלאץ וואו ער דריידט אסאך מאל שטעלט זיך ארויס אז דער 
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זיך און וואו ער באלאנגט, דאך ווארפט ער אן אימה ופחד אויף זיין ווייב. אנשטאט 

שטארקן זיין ווייב און איר זאגן: "גיי צו מיין רב", "גיי רעדט צו מיין דיין", "אז דו 

רעדן נישט אין פארנט האסט עפעס וואס שטערט דיר אויף מיר און דו ביסט באקוועם צו 

פון מיר, גיי אליינס אן מיר"; איר צו געבן דעם געפיל אז 'איך בין דא צו האבן מיט דיר 

א גוט לעבן', אנשטאט איר צו מחזק זיין לייגט מען א פחד אין שטוב אויף די ווייב, 

 ֵביתֹו, סֹוף הּוא "ָּכל ַהֵּמִטיל ֵאיָמה ְיֵתיָרה ְּבתֹו (גיטין שם):וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָּבא ִליֵדי ָׁשׁש ֲעֵבירֹות: ִגּלּוי ֲעָריֹות, ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוִחּלּול ַׁשָּבת", ווער עס לייגט א פחד 

 אין שטוב וועט צום סוף צוקומען צו 'גילוי עריות', 'שפיכות דמים' און 'חילול שבת'.

ט א דער אייבערשטער זאל אפהיטן צו וואס מען קען צוקומען ווען מען ווארפ

עס איז געווען א מענטש וואס האט  (גיטין שם)פחד אויף די ווייב; די גמרא פארציילט 

געווארפן א גרויסע פחד אויף זיינע משרתים און דאס האט צוגעברענגט אז מען האט 

אים מכשיל געווען מיט אבר מן החי, ווייל זיי האבן פארלוירן די כשר'ע פלייש וואס 

נגען און זיי האבן זייער מורא געהאט אז ער וועט שרייען מען האט אים געדארפט ברע

אויף זיי: "וואו איז די פלייש?!" האבן זיי אראפ געשניטן א שטיקל פלייש פון א 

לעבעדיגע בהמה און דאס האבן זיי אים געברענגט צו עסן. דאס זעלבע זאגן חכמינו 

ווייב וועט זי נאכדעם מחלל  אז אויב מען לייגט א פחד אויף די (גיטין שם)זכרונם לברכה 

שבת זיין; ווייל אז זי וועט זען אז די עסן קאכט נישט וועט זי מורא האבן פון איר מאן 

 און זי וועט גרעסער מאכן די פייער, וכדומה לזה.

איך האב זוכה געווען צו מאכן אסאך שידוכים פאר תלמידים פון ישיבה און איך 

ן נאך שידוכים, און איך וועל ווייטער פרובירן יעדן פרוביר יעדן איינציגן טאג צו מאכ

טאג ווי לאנג איך לעב צו מאכן שידוכים פאר בחורים און מיידלעך, בפרט אז מען 

מאכט א שידוך פאר א בחור וואס לעבט מיטן רבי'ן און א מיידל וואס וויל נאר א בחור 

צו לעבן מאן און ווייב דאס איז דאך די שענסטע זאך,  -וואס האט א געפיל אין רבי'ן 

מיט די לימודים פון הייליגן רבי'ן ווי מוהרא"ש האט אונז דאס איבערגעגעבן, אבער 

ווען איך הער ווי פרויען האבן א פחד פונעם מאן טראכט איך צו מיר: 'פארוואס זאל 

דער אינגערמאן זיך נישט פרייען אז זיין ווייב האט א פלאץ וואו מען וועט איר 

 מחזק זיין און העלפן ווייטער לעבן בשלום?!' אויסהערן,

וואס האסטו מורא אז דיין ווייב וועט קומען בעטן אן עצה ווי אזוי זי קען דיר 

העלפן, אדער בעטן אז מען זאל דיר געבן חיזוק זאלסט נישט לויפן צו דיינע חברים?! 

י א שיעור און וואס האסטו מורא אז דיין ראש ישיבה וועט דיר מחזק זיין נאכאמאל בי

זאגן: "חברים איז א דמיון", "חברים איז א ליגנט", "די אלע וועם דו לויפסט נאך און 
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דו חנפ'סט זיך צו זיי, מאכן א געשפעט פון דיר אונטער דיין רוקן", וואלסט זיך 

 געדארפט פרייען אז דיין ווייב האט צו וועם צו רעדן.

אס דרוקט איר און דו לאזט איר נישט איך פרעג דיר: אז דיין ווייב האט זאכן וו

פאר איר מאמע?  -קומען רעדן צו דיין מורה דרך, פארוועם דען זאל זי דאס דערציילן 

אירע שוועסטערס? אירע חבר'טעס? פארוועם? פאר איינעם דארף זי עס דערציילן, 

יר מען קען נישט האלטן ווייטאג ביי זיך, עס קען שאטן פאר די געזונט; אז עס טוט א

פאון אן א פילטער, וואס דארף זי טון? זיך איינעסן מיט -וויי אז דו האסט א סמארט

דעם? אז עס טוט איר וויי די וועג ווי אזוי דו רעדסט צו איר, זאל זי בלייבן שלינגען? 

אז זי קען נישט דורכטראגן אז דו קומסט נישט אהיים צייטליך און דו פארברענגסט 

ן זיין אין שטוב, זאל זי דאס האלטן אין זיך ביז אירע נערוון מיט יעדן איינעם חוץ פו

 וועלן פלאצן?!

א קלוגע מענטש וואלט מחזק געווען זיין ווייב און איר געטראגן צו איינעם זי זאל 

פארציילן וואס דרוקט איר. ווען איך בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש האב איך זיך 

ו רופן אויב שטערט איר עפעס פון מיר, איך האב געפריידט אז מיין ווייב האט וועם צ

געווארט אז מוהרא"ש זאל מיר זאגן ווי אזוי זיך צו פירן; פארוואס דען בין איך 

געקומען צו מוהרא"ש, ער זאל שמייכלען צו מיר און מיר לאזן גיין אויף א קרומע וועג? 

ועג, ער זאל מיר ניין! איך בין געקומען ער זאל מיר צוריק שטעלן אויפן גראדן ו

אויסלערנען וואס דער עיקר איז אין לעבן, אויף וואס איך זאל זיך קאנצעטרירן אין מיין 

 לעבן.

איין סיבה קען איך טראכטן פארוואס מען וויל נישט די ווייב זאל גיין זיך 

א " (משלי טו, יב):ווייל מען איז פול מיט ליצנות; אזוי זאגט שלמה המלך  -אויסרעדן וכו' 

ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לֹו", א לץ האט נישט ליב ווען מען זאגט אים וואס צו טון, ער וויל נישט 

הערן קיין מוסר, דערפאר: "ֶאל ֲחָכִמים א ֵיֵל", גייט ער נישט צו א קלוגע מענטש זאל 

 אים זאגן וואס ער האט צו טון.

זיך אוועק געגעבן פאר איך בעט דיר מיין טייערער תלמיד ..., וויפיל האב איך 

דיר; דערמאן זיך ווער עס האט געמאכט דיין שידוך, דערמאן זיך ווי אזוי דו וואלסט 

אויסגעזען ווען נישט די ישיבה. זאג פאר דיין ווייב: "טייערע ווייב, מיר האבן זאכן 

אויף וואס מיר זענען נישט פאראייניגט, לאמיר זיך אויסשמועסן ביי אן ערליכער איד"; 

 על כל פנים נישט סטראשען און חוזק מאכן.

עס טוט מיר וויי צו הערן אז ביי מיר זאלן זיך געפונען אינגעלייט וואס מאכן חוזק 

פון די ווייב; אח און וויי וואס פאר אן עונש מען באקומט נאכדעם, חכמינו זכרונם 
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ת ִאְׁשּתֹו, ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשִּדְמָעָתּה "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ְּבאֹוָנַא  (בבא מציעא נט.):לברכה זאגן 

ְמצּוָיה אֹוָנָאָתּה ְקרֹוָבה", א מענטש זאל זייער אכטונג געבן נישט צו טשעפען זיין ווייב, 

ווייל זי וויינט זייער שנעל; דאס האט מוהרא"ש כסדר גערעדט, און דאס איז פון די 

 יסודות אין "היכל הקודש".

ענדיגן מיט א גט וואלט איך שוין פון  ווען נישט וואס איך וויל נישט עס זאל זיך

לאנג אוועק געשיקט אזעלכע אינגעלייט פון היכל הקודש, איך בין נאר אין א 

פארגעלעגנהייט, ווייל אז איך וועל דיר זאגן און פארהאלטן: "היתכן אזוי רעדט מען 

צו א ווייב?!" וועסטו אהיים גיין און איר טשעפען: "בעבי, האסט גערעדט צו דער 

ראש ישיבה?" פון דער אנדערע זייט, אויב זאג איך נישט ווערט מיר דאס הארץ 

אויפגעגעסן פון צער צו זען ווי אידישע קינדער וויינען און לעבן פארשקלאפט און 

 פארקנעכטעט פאר די מענער.

דערפאר בעט איך דיר, געב אכטונג אויף די כבוד פון דיין ווייב, און אז דו קענסט 

שט פארנעמען זוך דיר א צווייטע פלאץ; דא איז נישט קיין הפקר פלאץ, מיר זיך דאס ני

האבן שוין גענוג געליטן און מיר ליידן נאך עד היום פון די שלעכטע נאמען וואס עס 

איז דא אויף ברסלב, כאילו ביי אונז הערשט הפקירות; די ברסלב'ע לאזן איבער די 

ן נישט אין שטוב וכו'; אלעס קומט נאר פון פרויען ראש השנה וכו', די ברסלב'ע העלפ

וואס האבן זיך צוגעטשעפעט צו ברסלב און נאכדעם זאגט מען אז דאס ' די אספסוף וכו

 איז ברסלב.

וויפיל דארף מען וויינען צום אייבערשטן מיר זאלן זיך נישט נארן; דער רבי האט 

ֶּמִּני ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמ  (שיחות הר"ן, סימן נא):אונז געבעטן 

ַמְטֶעה ְּמאֹד", דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר: די וועלט נארט אייך, לאזט אייך נישט 

נארן; ווייל ווען מען זינדיגט, מען היט זיך נישט די אויגן ווערט דער מח פארדרייט און 

ר רעדט נאך פון פארשטיין די ווערטער מען פארשטייט נישט וואס מען האט צו טון, ווע

"ֶזה הּוא ְּכָלל ָּגדֹול, ֶׁשִאי  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לו):פון צדיקים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ָאָדם ְלַהִּׂשיג ְוִלְתּפֹס ְּבִדּבּורֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק", דאס איז דער כלל, מען קען נישט 

די ווערטער פון א צדיק, "ִאם א ֶׁשִּתֵּקן ְּתִחָּלה אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ָּכָראּוי", נישט פארשטיין 

נאר אויב מען האט שוין מתקן געווען אלעס וואס מען האט פוגם געווען אין פגם 

י הברית, "ַוֲאַזי ָיכֹול ְלָהִבין ְוִלְתּפֹס ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק", נאר אזוי קען מען פארשטיין ד

"ִסּלּוָקא ִּדיסֹוָדא  (עיין פרשת משפטים, קי):ווערטער פון א צדיק, ווייל דער זוהר הקדוש זאגט 

מען איז פוגם ביסוד, גייט דער פגם ביזן מח;  -ַעד ַאָּבא ְוִאָּמא", אז מען איז פוגם בברית 

ׁש ָּכָראּוי, ֲאַזי ְּכֶׁשִּתֵּקן אֹות ְּבִרית קֶֹד " מען פארלירט דעם צוגאנג ווי אזוי צו טראכטן,
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ַהּמִֹחין ֶׁשּלֹו ִּבְׁשֵלמּות", און אז מען פאררעכט אלעס דעמאלט ווערט דער מח צוריק 

גאנץ, "ְוָיכֹול ְלָהִבין ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ְּכִפי ַהִּתּקּון ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ָּכ הּוא ַהָּׂשָגתֹו", 

 א צדיק.דעמאלט קען מען פארשטיין די ווערטער פון 

ווער קען זאגן אז ער האט מתקן  (ליקוטי הלכות קריאת שמע, הלכה ד', אות ב'):פרעגט רבי נתן 

געווען? קומט אויס אז קיינער קען נישט פארשטיין די ווערטער פונעם צדיק? זאגט רבי 

נתן: "ְּבֱאֶמת ִעיָקר ָהֵעָצה ְלָכל ֶזה הּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַהֲאִמין ּבֹו ִיְתָּבַר ִּבְּתִמימּות 

ְּכָלל", די עצה איז אמונה, אז א מענטש זאל  ּוִבְּפִׁשיטּות ְגמּוָרה ֶׁשֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר

גלייבן אינעם אייבערשטן בתמימות ובפשיטות אז עס איז נישט דא גארנישט אויף דער 

וועלט אויסער דעם אייבערשטן, דאס איז מטהר דעם מענטש פון אלע זיינע פגמים. 

יף אים מתגבר אז ווען א מענטש זעט אז עס איז זיך או (שם)דאס איז וואס דער רבי זאגט 

 ֵקינּו ה' ֶאָחד", און "ָּברּותאות ניאוף זאל ער זאגן די צוויי פסוקים, "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

דאס איז די עצה ארויס  -ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"; ווייל ווען מען חזר'ט די אמונה 

אונז און שמועסן מיט צו קריכן פון דעם און דאס טוען די צדיקים, זיי לאזן זיך אראפ צו 

אונז, ביז זיי ברענגען אריין אין אונז די ריינע אמונה אינעם אייבערשטן, אזוי ווערט 

 אונזער מח ריין פון עבירות.

איז דאך זיכער אז מען קען נישט זאגן אין שטוב אויף זיכער אז מען איז גערעכט 

אז מען האט חלוקי דיעות  ווען מען האט נישט קיין מח צו וויסן וואס גוט איז; דערפאר,

פארוואס זאל מען זיך נישט דורכשמועסן מיט אן ערליכער איד וואס זוכט נאר דאס 

 פאלק און פון זייער עתיד.-גוטס פונעם פאר

איך האב דיר נאך אסאך צו שרייבן, אבער איך בין זייער אויסגעמאטערט, מיין 

ארף אהיים לויפן העלפן טאטע שליט"א האט נעכטן נאכט חתונה געמאכט און איך ד

 מיין ווייב אנגרייטן דעם שבת.

די פאר ווערטער האב איך דיר געמוזט שרייבן פאר שבת ווייל עס טוט מיר וויי צו 

הערן פון א כלי שלישי, אז ער האט געהערט פון זיין ווייב וואס זיין ווייב האט דאס 

פרוי האט זיך געהערט פון א חבר'טע וואס די חבר'טע האט דערציילט אז א 

אויסגערעדט צו איר וואס זי ליידט אלץ פון איר מאן, האט יענע פרוי געפרעגט משיח 

לפי תומה: "פארוואס גייט איר נישט צו אייער ראש ישיבה, ער רעדט דאך אלץ פון 

שלום בית, ער האט זיכער א גוטע עצה וכו'?" זאגט די ווייבל: "מיין מאן ווארנט מיר 

די ראש ישיבה וועט ער מיר שלעכטס טון און לאכן פון מיר אז איך אז אויב איך רוף 

 בין א בעבי ווייל איך רוף אויף יעדע קלייניקייט".
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דער זמן ווערט שוין נענטער און נענטער מען דארף שוין לויפן אין מקוה און זיך 

 גרייטן פאר שבת.

 איך וואונטש דיר א פרייליכע שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ן סקול איז צניעות א זאך וואס איז ארויפגעקוקטביי אונז אי

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת וירא, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. ... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך האב זייער הנאה צו הערן פון דיר די אלע שיינע זאכן וואס טוט זיך אין סקול; 

נישט קיין אנגעצויגנקייט צווישן די מיידלעך הערשט די מיידלעך לעבן באחדות, עס 

ווער עס קען זיין שענער אנגעטון, נאר מיידלעך קומען מיט גענוצטע קליידער. מען 

ל מיט א מאנטל וואס מען האט באקומען בירושה שעמט זיך נישט צו קומען אין סקו

 פון א צווייטן און מען זוכט נישט צו געפעלן מיט די קליידער פאר א צווייטן.

נאך מער פריי איך מיר צו הערן אז אלע מיידלעך שפילן זיך אינאיינעם; עס פאסט 

וכו' און מען  פאר א מיידל צו גיין און קומען מיט אן אנדערע מיידל אפילו זי איז יונגער

 שפילט מיט אלעמען אינאיינעם.

דו שרייבסט מיר: "ביי אונז אין סקול איז צניעות א זאך וואס איז ארויפגעקוקט"; 

מיט דעם האסטו מיר געגעבן לעבן. ווייל איך וויל זייער שטארק אויפשטעלן א קהילה 

ן צניעות ווי א קנס וואס פירט זיך בצניעות, אז די פרויען און מיידלעך זאלן נישט אנקוק

אדער א שטראף וכו' נאר קוקן אויף צניעות ווי א שיינע זאך, אן איידעלע זאך און א 

חשוב'ע זאך. די געפיל צו צניעות זאל זיין אז יעדעס מאל מען האט א ספק אויף צניעות 

זאל מען זיך אליינס פסק'נען לחומרה; צום ביישפיל אויב מען האט א ספק אויף א 

עס איז א משהו קורץ אדער נישט, זאל מען אליינס מחליט זיין אז מען טוט  קלייד צי

 עס נישט אן; אזוי אויך ביי יעדע זאך.

איך שרייב דיר א שרעקעדיגע זאך וואס מוהרא"ש שרייבט אין א בריוו פאר אלע 

 פרויען (יום ג' לסדר וארא, כ"ב טבת, ה'תשע"ה): "ַוֲאִני ְמאֹד ְמאֹד ְמַבֵּקׁש אֹוָת

ֶׁשִּתְתַחְּזִקי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִעְנָיֵני ְצִניעּות", איך בעט דיר זייער דו זאלסט אכטונג געבן אויף 

צניעות, "ִּכי ֶזה ַהִּמְׁשָמר ֶׁשָּלנּו ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ִמיֵני ַמֲחלֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים", 
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השם  -ביטערע מחלות  ווייל ווען מען פירט זיך בצניעות ווערט מען אפגעהיטן פון אלע

 א עֹוַרְרִּתי אֹוָתישמרינו, "ַוֲאִני ּתֹוֶלה ֶאת ַמֲחַלת ִאְׁשִּתי ִּתְחֶי' [ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום] ִמְּפֵני ֶּׁש

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִעְנָיֵני ְצִניעּות", איך האלט אז דאס וואס מיין ווייב איז קראנק געווארן מיט 

ך האב דיר נישט גענוג מעורר געווען די ביטערע מחלה השם ישמרינו קומט מיר ווייל אי

 אויף צניעות.

ווען איך האב געליינט דעם בריוו האט מיר געגעבן א ציטער אין מיינע ביינער. 

איך האב געטראכט צו מיר: 'ווער האט נאך אזוי סאך מעורר געווען אויף צניעות ווי 

שרייבט פאר מוהרא"ש?' ווער עס לערנט אין 'אשר בנחל' די בריוו וואס מוהרא"ש 

אנשי שלומינו און פאר די ווייבער, זעט מען כאטש איין מאל א וואך ווי מוהרא"ש איז 

מעורר אויף צניעות, מיט דעם אלעם שרייבט מוהרא"ש אז מען דארף נאך מער רעדן 

פון דעם; דעריבער אז דו שרייבסט מיר אז ביי אייך אין קלאס ביי די עלצטע כתה איז 

 ך פריי איך מיר זייער.צניעות א חשוב'ע זא

ווייז די בריוו פאר אלע מיידלעך פון דיין קלאס; זאלן זיי וויסן וואס מוהרא"ש 

 האט געוואלט און וואס איז חשוב ביים אייבערשטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א טובה פאר א איד, זיך היטן פון שלעכטע גוים.

שנת תשע"ט לפרט חשון, -ערב שבת קודש פרשת וירא, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. 

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו האלסט מיט די לימודים אין סקול, דו שרייבסט 

מיר אז מען האט געלערנט די וואך וועגן דאס גרויסקייט פון טון א טובה פאר א צווייטע 

ער פון קבלת פני השכינה; דאס איז די גרעסטע זאך ביים איד, אז דאס איז גרעס

 אייבערשטן: צו טון א טובה פאר א צווייטן איד.

דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "א נשמה קומט אראפ 

אויף די וועלט און עס גייט אריבער אויף איר וואס עס גייט אריבער, אבער אלעס לוינט 

 בה צו טון פאר א צווייטן איד".זיך אבי א טו

גיי נישט מער אין די געשעפט וואו די גוים רעדן צו דיר און שמייכלען צו דיר 

רחמנא לצלן; וויסן זאלסטו אז מען דארף אוועק שטיין פון גוים, בפרט די ביליגע גוים 
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י קענען וואס ארבעטן אין די גראסעריס, זיי זענען זייער געמיינע מענטשן און זוכן ווי זי

פארכאפן א מיידל; קודם רעדט ער שיינע ווערטער און נאכדעם וועט ער דיר הרג'נען. 

זאלסט זיין אפן מיט דיין מאמע תחי', ווען זי הייסט דיר גיין אין די גראסערי וואו דער 

גוי שמייכלט און רעדט צו דיר אויף די שפראך וואס דו פארשטייסט, זאלסטו זאגן: 

 שט גיין דארט ווייל גוים זוכן מיר צו טשעפען"."מאמע איך קען ני

זיי אפן מיט דיין טיטשער מרת ... תחי'; זי וועט דיר העלפן דו זאלסט זיין 

 אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס.

איך פריי מיר זייער אז דו זאגסט תהילים; נאך אביסל וועסטו טרעפן א גוטע 

 שידוך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 קען מען יוצא זיין לימוד שלחן ערוך, מיט'ן לערנען ליקוטי הלכות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געליינט אין א בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א ווי וויכטיג ס'איז צו לערנען יעדן טאג שלחן 

ליב צו לערנען יעדן טאג ליקוטי ערוך. איך האב נישט קיין שיעור אין שלחן ערוך, איך האב אבער יא זייער 

הלכות פון רבי נתן ז"ל, איז דאס גענוג, אדער דארף איך אויך לערנען געהעריג שלחן ערוך? ווייל מיין צייט 

 איז זייער באגרעניצט.

 יישר כח, משה

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד משה נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ליקוטי הלכות און שלחן ערוך זענען צוויי באזונדערע זאכן; ליקוטי הלכות האט 

רבי נתן זכרונו לברכה געשריבן אויפן באפעל פון רבי'ן, דאס באשטייט פון חיזוק און 

רוך איז דער תמצית עצות פאר יעדן איד אויף וואספארא מצב ער געפונט זיך. שלחן ע

 פון תורה שבעל פה, דער גאנצער איד איז אנגעהאנגען אינעם שלחן ערוך.

האט דער רבי זייער מקפיד געווען אז יעדער איד זאל לערנען יעדן טאג  פארדער

ל "ָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבכָ  (שיחות הר"ן, סימן כט):שלחן ערוך, אזוי ווי דער רבי זאגט 

יֹום ָויֹום ּפֹוְסִקים, ְולא ַיֲעבֹר", יעדער איד איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכות, "ְוִאם 

הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְּפַנאי, ִיְלַמד ַעל ָּכל ָּפִנים ֵאיֶזה ְסִעיף "ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשהּוא, 

ָּתה ְּבֻׁשְלָחן ָערּו", אויב מען האט נישט קיין צייט ֲאִפיּלּו ֶׁשּלא ִּבְמקֹומֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד עַ 

וכו' זאל מען לערנען א הלכה, אפילו נישט כסדרן וואו מען האלט וכו', "ִּכי ָצִרי ִלְלמֹד 

ֵאיֶזה ִּדין ְּב"ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ווייל מען איז מחויב צו לערנען 

 הלכה. יעדן טאג

ווי לאנג מיינסטו נעמט צו לערנען הלכה? דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן: 

"מעט גם כן טוב", אביסל איז אויך גוט; זע צו פאלגן דעם רבי'ן, מאך דיר א שיעור 

 יעדן טאג צו לערנען הלכה.



תשע"ט הָר י ָש יֵ ַח | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כה    

טלית בייטל א קליינעם שולחן ערוך און  נעםמוהרא"ש זאגט מען זאל האלטן אי

אל מען לערנען מיט די רבינו תם'ס תפילין לכל הפחות איין הלכה, אזוי יעדן טאג ז

 קומט אויס אז מען לערנט יעדן איינציגן טאג הלכה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א פרוי? דער רבי ציעט ארויס ביי די פיאות פון גיהנום, ווי אזוי ציעט ער ארויס

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דער רבי זאגט אז ווער ס'וועט זאגן תיקון הכללי וועט ער אים ארויסציען ביי די פאות פון גהינום, וואס 

 טוט זיך מיט פרויען און מיידלעך, וועלכע האבן נישט קיין פאות, ווי אזוי וועט דער רבי זיי ארויסשלעפן?

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - רךבעזרת ה' יתב

 אל מרת ... תחי'. 

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

אז ווער עס וועט קומען צו  )חיי מוהר"ן, סימן רכה(דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט 

ט"ז,  -זיין ציון, ער וועט זאגן דעם תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהילים [קאפיטל 

] און געבן א פרוטה לצדקה פאר זיין נ", ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, א"ל"ב, מ

זכות, אפילו ער האט געטון די הארבסטע עבירות: "וועל איך מיר לייגן אויף די לענג 

און אויף די ברייט אים א טובה צו טון, ביי די פיאות וועל איך אים ארויס נעמען פון 

 שואל תחתית".

 -טחה פון רבי'ן אז ער וועט ארויס שלעפן ביי די פיאות פון שאול תחתית די הב

זאל זיין  -איז סיי פאר מענער און סיי פאר פרויען; דער רבי איז א מתנה פאר אלע אידן 

 ווער זאל נאר זיין, אז מען קומט קיין אומאן וועט דער רבי מתקן זיין.

קיין פיאות; וועל איך אייך  דאס וואס איר פרעגט אז פרויען האבן דאך נישט

דערציילן א מעשה וואס מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט. ווען ער האט זוכה 

געווען צו פארן דעם ערשטן מאל קיין אומאן שנת תשכ"ו זענען זיי געווען אין עירפארט 

אין מאסקאווע מיט נאך אנשי שלומינו, זיי האבן דארט געטראפן א שרייבער א גרויסער 

אפיקורס, אן איידעם פון 'שלום עליכם' וועלכער איז אויך געווען א גרויסער מין און 
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אפיקורס; ווען ער האט געזען די גרופע אידן אנשי שלומינו האט ער געפרעגט: "פון 

וואו קומט איר און וואו פארט איר?" האט אים איינער געענטפערט: "מיר פארן צום 

ם פארגעשלאגן ער זאל מיט קומען קיין אומאן אזוי רבי'ן קיין אומאן", און האט אי

וועט ער אויך האבן א תיקון, האט ער זיך אנגערופן מיט שפאס און געזאגט: "איך האב 

דאך נישט קיין פיאות, פון וואו וועט מיר דער רבי ארויסשלעפן?!" האט אים דער 

נז קיין אומאן ברסלב'ער איד געענטפערט: "אויערן האסטו יא? אויב קומסטו מיט או

 זאג איך דיר צו אז דער רבי וועט דיר ארויס שלעפן ביי די אויערן".

וואויל איז דעם מענטש וואס לייגט אוועק אלע חכמות און דמיונות און פאלגט 

 דעם הייליגן רבי'ן, וועט ער זוכה זיין אלעס צו פאררעכטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווייב? מעג איך איבערזאגן א שיינע גמרא פאר מיין

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ווען איך לערן א שיין שטיקל גמרא, א שיינע סברא אדער א שיינע אגדתא, מעג איך עס איבערזאגן 

 פאר מיין ווייב? וואס מעג א פרוי לערנען און וואס נישט?

 יישר כח

 תשובה:

 לפרט קטןחשון, שנת תשע"ט -יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

כאטשיג אויב א פרוי וועט  (יורה דעה סימן רמו, סעיף ו):אין שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט 

לערנען תורה וועט זי באקומען שכר דערויף, דאך זאלן פרויען נישט לערנען קיין תורה. 

ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו תֹוָרה, ְּכִאּלּו ְמַלְּמָדּה  כא:):(סוטה חכמינו הקדושים האבן געזאגט 

ִּתְפלּות, ווער עס לערנט מיט זיין טאכטער תורה איז אזוי ווי ער לערנט מיט איר צו טון 

עבירות, זאגט די רמ"א: "ּוִמָּכל ָמקֹום ַחֶּיֶבת ָהִאָּׁשה ִלְלמֹד ִּדיִנים ַהַּׁשָיִכים ְלִאָּׁשה", אבער 

 הלכות וואס זענען שייך ביי פרויען דאס דארף מען יא לערנען מיט זיי, עיין שם.אלע 

גדות חז"ל און מוסר אדאס איז געזאגט געווארן צו לערנען מיט זיי וכו', אבער 

דאס איז יא גוט זיי זאלן לערנען און דאס האבן זיך אלע ערליכע פרויען געפירט צו 
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חיים שרייבט אין א בריוו: "ְּבדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָהָיה לערנען, אזוי ווי דער הייליגער חפץ 

ְלָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָמסֹוֶרת ָאבֹות ְוִאָּמהֹות ֵליֵל ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה ְוַהָּדת ְוִלְקרֹות ְּבֵסֶפר 'ְצֶאיָנה 

ּוְרֶאיָנה' ְּבָכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש", אין די פריערדיגע דורות פלעגן די פרויען לערנען יעדן שבת 

 די פרשה דערציילט על פי חז"ל. -וראינה  דעם ספר צאינה

דעריבער איז זייער א גוטע זאך אז יעדעס מאל ווען דו לערנסט און די טרעפסט א 

 שיינע מעשה אין די גמרא זאלסטו דאס דערציילן פאר דיין ווייב און קינדער.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 עג איך הערן די שיעורים אין בית הכסא, ווען איך האב נישט קיין אויסוועג?מ

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א בחור און איך בין זיך מחיה מיט די הערליכע שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, אין זכות 

ערשטן מאל מעביר סדרה צו זיין יעדע וואך פון די שיעורים האב איך זוכה געווען די פארגאנגענע יאר צום 

 און איך האב שוין געענדיגט איין מאל משניות.

מיין פראבלעם איז אבער אז סיי מיין ישיבה און סיי מיין משפחה האלטן נישט פון ברסלב, איך מוז זיך 

 נע בית הכסא?באהאלטן ווען איך הער די דרשות, איז מיין שאלה אויב איך מעג הערן די דרשות אין א ריי

 יישר כח

 :תשובה

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו לערנסט תורה בהתמדה רבה; דו ביסט מעביר סדרה יעדן 

עווען צו מסיים זיין די ערשטע מאל טאג שנים מקרא ואחד תרגום, אויך האסטו זוכה ג

אין דיין לעבן 'ששה סדרי משנה'. דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט זוכה זיין צו 

 טרעפן בקרוב דיין שידוך און אויפשטעלן א בית נאמן בישראל.

נישט דיין ישיבה און נישט דיין משפחה זענען מתנגדים אויף ברסלב; זיי ווייסן 

רסלב איז. ווען זיי וואלטן געוויסט וואס איז ברסלב'ע חסידות, נישט פשוט נישט וואס ב
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נאר זיי וואלטן נישט גערעדט אויף ברסלב נאר זיי וואלטן אלע געקומען צום רבי'ן מיט 

 די קינדער.

"ַנ ַנח";  :ליידער ליידן מיר זייער שטארק פון דעם אנשיקעניש וואס רופט זיך

מענטשן מיינען אז דאס איז ברסלב און דאס מאכט אז מענטשן זאלן נישט לאזן זייערע 

קינדער קומען צום רבי'ן, און ווען עלטערן דערוויסן זיך אז זייער קינד האט שייכות 

מיט ברסלב וכו' רודפ'ט מען דאס קינד, מען טיילט אפ משפחות איינער פון צווייטן, 

ו די קינדערס שמחות וכו' וכו', דאס אלעס קומט אלץ רעזולטאט פון מען קומט נישט צ

 דעם וואס מען מיינט אז ברסלב איז א צעווילדעוועטע זאך, א פלאץ פון מופקרים וכו'.

די מחלוקת אויף ברסלב איז נישט קיין נייע זאך; אויפן הייליגן רבי'ן אליינס איז 

אנגעהויבן די מחלוקת האט דעמאלט דער שוין אויך געווען מחלוקת. ווען עס האט זיך 

"מען קריגט נישט אויף מיר, ֵזייא ָהאִּבין ִזי אֹויס  (שיחות הר"ן, סימן קפב):רבי געזאגט 

אויף  -ֶגעְׁשִניְצט ַא ֶמעְנְטׁש, ִאין ְקִריְגן אֹויף ִאיהם, איך קריג אויך אויף דעם מענטש,  

נישט קריג איך אויך"; מענטשן ווייסן  אזא מענטש וואס טוט אזעלכע זאכן וואס טויגן

נישט וואס ברסלב איז. מען מיינט אז דאס איז א פלאץ פון משוגעים, א פלאץ פון עזות 

פנימ'ער. דאס מאכט אז יעדער קלוגער טאטע און מאמע זאלן נישט מסכים זיין אז זייער 

דאס נישט צוטון קינד זאל זיך דרייען אויף א פלאץ פון עזות פנימ'ער, וואס באמת האט 

 מיט ברסלב, ווייל איבעראל זענען דא עזות פנימ'ער.

דו זיי ממשיך מיטן לערנען פלייסיג אויפן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן און נוץ אויס 

דיינע יונגע יארן, ווייל די תורה וואס מען לערנט אין די יונגע יארן בלייבט אויף א גאנץ 

"ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו  (אבות ד, כ):כה זאגן לעבן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לבר

"ָהַעְבדּות  (ספר המידות, אות תשובה, סימן עג):ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש". און דער הייליגער רבי זאגט 

ֲעבֹוָדה ְלֵעת ִזְקָנתֹו",  ֶׁשָאָדם עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַבֲחרּותֹו ָּכל יֹום, ֶעְרּכֹו ָיָקר ִמָּׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל

יעדן טאג עבודת השם אין די יונגע יארן איז חשוב'ער פון עטליכע יארן עבודת השם 

"ַיְנקּוָתא ְּכִליָלא  (שבת קנד.):אויף דער עלטער; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 רן.ְדַוְרָדא", די שענסטע תקופה אינעם לעבן פונעם מענטש זענען זיינע יונגע יא

דער עיקר זאלסטו זיך צוגעוואוינען צו זאגן אסאך פרקים משניות; חכמינו זכרונם 

"ֵאין ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ַהָּללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשָניֹות", מיר  (ויקרא רבה, פרשה ו):לברכה זאגן 

ט וועלן אויסגעלייזט ווערן פון גלות בזכות לימוד משניות, סיי די גאולה בכלליות ווע

זיין בזכות משניות און אזוי אויך יעדער איינער קען זוכה זיין ארויס צו גיין פון זיין 

 אייגענע גלות אין זכות וואס ער לערנט משניות.
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מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע כח משניות האט און וואס עס טוט 

'ֱעִליָת ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי", "ֶה  (תהלים ל, ד):פארן מענטש; מיר זאגן יעדן טאג ביים דאווענען 

דאס איז ראשי תיבות 'משנ"ה'; אז א מענטש זאגט משניות נעמט עס אים ארויס פון 

 שאול תחתית.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אן עצה? איך בין נישט גענוג צופרידן פון מיין ווייב, איז דא אויף דעם

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב זיך געוואלט דורכרעדן מיט אייך אן ערנסטע נושא אין וואס איך דארף הילף. איך האב שוין 

חתונה געהאט פאר א שיינע פאר יאר, איך האב ב"ה א וואוילע גוטע ווייב און מיר האבן א גוטע שלום בית, 

 נישט גענוג צופרידן מיט איר.איך שפיר אבער אז איך בין 

שוין פון אלס קינד האב איך געזען נישט אויסגעהאלטענע מאוויס, ס'איז נישט געווען מיין שולד אבער 

פאקטיש איז עס אזוי געווען, דאס האט מיר געשלעפט צו זען און טראכטן פון שלעכטע זאכן, און איך שפיר 

ן. זי איז בכלל נישט שלעכט, אבער זי איז זייער פארעווע, און איך אז מיין ווייב קען מיר נישט גענוג באפרידיג

 שפיר אז דאס איז נישט גענוג פאר מיר.

איך האב קיינמאל נישט גערעדט אפן צו מיין ווייב איבער דעם, ווייל איך גלויב נישט אז זי וועט מיר 

אז איך האב נישט געזוכט קיין גליקן אין פארשטיין, און איך גלויב נישט אז זי וועט זיך טוישן צוליב דעם. ב"ה 

די פרעמד, איך וויל נישט רואינירן מיין לעבן, אבער איך מוז טרעפן א וועג ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין 

 מיין מצב.

 איך האף אז איר וועט זיין דער ריכטיגער שליח מיר ארויסצוהעלפן בעצה ותושיה.

 רויסן יישר כח, ישראלא ג

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ב' פרשת וירא, י"ג מר - זרת ה' יתברךבע

 לכבוד ישראל נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עקלדיגע מאוויס רחמנא לצלן ווערט דער מח זייער פארדרייט און  טקוקאז מען 

טראכט שוין נישט ווי עס דארף צו טראכטן; אפגערעדט אז מען ווייסט נישט ווי אזוי 

זיך צו פירן אין שטוב מיט א ווייב און קינדער, אפילו מיט זיך אליינס קען מען זיך נישט 
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ם הייליגן רבינ'ס ווערטער בתמימות אן עצה געבן, איין עצה איז דא, פאלגן דע

 ופשיטות.

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד,  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער רבי זאגט 

ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש 

ואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער איז שוין אראפ ו

געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה 

ׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיעֲ 

י ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵד 

עדן ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען י

טאג "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.

(חיי מוהר"ן, ווען דער רבי האט געזאגט דעם שמועס, האט ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן 

ן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די עקלדיגע "צי תורה קען אויך העלפ סימן תקעג):

הוצאת זרע לבטלה, רחמנא לצלן?" האט דער רבי געשריגן  -עבירה פון פגם הברית 

אויף אים און געזאגט: "דו ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז? תורה איז העכער 

 -ירה פון פגם הברית פון אלעס, אפילו א מענטש וואס ווייקט זיך אין די עקלדיגע עב

 הוצאת זרע לבטלה, רחמנא לצלן".

דערפאר בעט איך דיר זייער, נעם א משניות און הייב אן לערנען משניות. לערן 

איין פרק נאכן צווייטן; אין אנהייב וועסטו נישט פארשטיין וואס דו לערנסט ווייל פון 

פארלירט מען דעם מח.  אזוי פיל מאל זינדיגן אין די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית

"ִסּלּוָקא ִּדיסֹוָדא ַעד ַאָּבא ְוִאָּמא", אז  (עיין פרשת משפטים, קי):אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

מען איז פוגם ביסוד, גייט דער פגם ביזן מח; מען פארלירט דעם  -מען איז פוגם בברית 

ן סדר דרך הלימוד פון כח פון זיך קענען קאנצעטרירן וכו'. אבער אז מען לערנט אויפ

אז אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען לערנט זאל מען  (כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)רבי'ן 

ווייטער זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה; דורכדעם איז מען זוכה אז מען הערט 

 אויף צו טון עבירות און מען רייסט זיך ארויס פון די קליפות.

אכאמאל: "קיינער קען דיר נישט העלפן, נאר דו אליינס"; אויב דו איך זאג דיר נ

וועסט נעמען דעם רבינ'ס ווערטער און עס מקיים זיין, דו וועסט זאגן משניות אפילו אן 

פארשטיין, וועסטו ארויס קריכן פון דיין שרעקליכן פלאנטער אין וואס דו ביסט אריין 

אג ח"י פרקים משניות, ַח"י ַח"י הּוא יֹוֶד געפאלן. כל שכן אז דו וועסט זאגן יעדן ט

 וועסטו זוכה זיין צו ווערן אן ערליכער איד. -ָּכמֹוִני ַהּיֹום 
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אז דו וועסט לערנען די הייליגע תורה וועט דיין ווייב האבן ביי דיר אלע חן פון די 

ן טרעפן ווי דו רופסט עס, מען קע -ן גליקן צו טרעפ וועלט; נישטא קיין שום פלאץ וואו

אומגליקן רחמנא לצלן, ווייל אז מען טוט עבירות ווערט מען אומגליקליך. דיין גליק 

זי איז דיין גליק, עס איז א שאד אז דיין גלעזער איז  -ליגט אין דיין שטוב; דיין ווייב 

דיר אזוי פארשמירט אז דו קענסט איר נישט זען, דיינע אויגן זענען פארשמירט און 

אלס רעזולטאט מיינסטו אז עס איז דא בעסערס, פוץ אויס דיין גלעזער פארקלעפט און 

 וועסטו זען ווי דיין ווייב האט פאר דיר אלע חן פון די וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טוט מען אז איך וויל געבן וואקסינען און מיין ווייב וויל נישט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געהערט א שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א איבער די וויכטיגקייט צו געבן וואקסינען פאר 

די קינדער, ספעציעל יעצט ווען ס'איז דא אן אויסברוך פון מיזעלס ה' ירחם. אזוי ווי איך בין אין די פעלד פון 

ון דעם, מיין פראבלעם איז אבער אז דאקטעריי, פארשטיי איך און איך ווייס אויך די קריטיש וויכטיגקייט פ

מיין ווייב איז זייער קעגן דעם, זי האט זיך אנגעהערט פון פארשידענע רעדנער אז ס'איז א סכנה צו געבן די 

 וואקסינען, און אז דער גוף דארף קענען אליין זיך קריגן מיט אלע קרענק, און אזוי ווייטער.

קירן דעם שלום בית און געבן וואקסינען פאר די קינדער הונטער איז מיין שאלה אויב ס'לוינט זיך צו ריזי

 איר רוקן, אן איר רשות? ווי אזוי דארף איך האנדלען אין אזא מצב?

 א גרויסן יישר כח, אליעזר

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת וירא, ט"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 ד אליעזר נרו יאיר.לכבו

דארף זיין געבויט אויף די תורה; אז מאן און ווייב פרעגן יעדע א אידישע שטוב 

 דעמאלט האט דער שטוב א קיום. -זאך וואס די דעת תורה איז 

א שטוב וואס פירט זיך נישט מיט דעת תורה ווערט חרוב ביים סוף; כאפ אן א 

דוגמא וויפיל שטובער ווערן חרוב צוליב דעם וואס מאן און ווייב זענען נישט 

ראייניגט ווי אזוי צו מחנך זיין די קינדער, דער מאן קומט פון איין סארט שטוב, די פא

פרוי קומט פון גאר אן אנדערע סארט שטוב און ביידע האלטן אז זיי ווייסן און 

פארשטייען בעסער פונעם צווייטן. מען באשולדיגט זיך כסדר, יעדע פראבלעם וואס 
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פאלק וואלט ווען געהאט א מורה דרך, -ווען די פארמען האט לייגט מען אויפן צווייטן; 

א דיין אדער א רב וכו' וואס זאל זיי מדריך זיין ווי אזוי זיך אומצוגיין מיט די קינדער 

 וואלטן זיי זיך נישט געקריגט א גאנץ לעבן.

צי דו זאלסט געבן  -דיין שאלה הייבט זיך נישט אן יעצט בענין וואקסינען 

דו האסט נאך צענדליגער זאכן וואס דו האלסט אזוי און זי האלט  וואקסינען צי נישט,

פארקערט און איר קענט זיך נישט אויסקומען וכו'; איז די בעסטע זאך אז ביידע פון 

אייך זאלן אננעמען וואס אייער רב זאגט, אזוי וועט איר זיך נישט דארפן קריגן א גאנצן 

 טאג, איר וועט לעבן בשלום ובשלוה.

יב דיר נאכאמאל וואס דער רבי האט געזאגט און וואס מוהרא"ש האט איך שרי

אפילו אינמיטן ווינטער ווען עס איז זייער קאלט (אין  :דער רבי האט געזאגטגעהאלטן; 

, עס קען זירא , גייט אראפ דער גראד ביז אונטעראוקריינא אין א געווענליכן ווינטער

) דארף מען נעמען די קינדער צום זיראר אפילו אראפ גיין ביז דרייסיג דעגרי אונטע

, און ווער עס געבט נישט קיין שאטס פאר די קינדער איז א דאקטער זיי צו געבן שאטס

 .(עיין בספר אבניה ברזל, סימן לד) רוצח

מיר ווייסן אז דער רבי האט זייער געווארנט מען זאל אכטונג געבן פון דאקטורים 

; מיט דעם אלעם האט ער געהייסן אז מען מוז געבן פאר יעדעס (עיין שיחות הר"ן, סימן נ)וכו' 

 קינד שאטס.

דאס האט דער רבי נאך געזאגט פאר צוויי הונדערט יאר צוריק ווען די מעדעצינען 

דערפאר טאר מען נישט זיין קיין  ;עווען אזוי פארגעשריטן ווי היינטזענען נאך נישט ג

קינדער ווען זיי בי'ן און געבן שאטס פאר די נאר מיר דארפן פאלגן דעם ר ,אויבער חכם

. אז זיי זאלן געראטעוועט ווערן פון אלע מחלות און שלעכטע קרענק זענען נאך קליין

ליידער זענען דא מענטשן וואס ווערן פארפירט פון נארישע מענטשן וואס האלטן 

ם וכו', מען דרשות וכו' און מען דערשרעקט עלטערן אז מען זאל נישט גיין צו דאקטורי

 כו'.שרעקט אן מענטשן אז מען זאל נישט געבן קיין שאטס פאר די קינדער ו

וואויל איז דער מענטש וואס לייגט אוועק זיין שכל און פאלגט וואס די תורה זאגט 

 בתמימות ופשיטות.

... 

~~~~~~~~~~ 
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נייע וויפיל דארף מען תשובה טון? וואס זענען מנהגים ביים זיך אריינציען אין א 

 דירה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק און בריוו, ספעציעל פאר די סארט בריוו וואס איז שווער צו ענטפערן 

ברבים, דאס געבט מיר פיל כח און חיזוק אנצוגיין אין לעבן, און איך נעם ארויס אסאך עצות פאר מיין 

 פערזענליכן לעבן.

געוואלט פרעגן אויב איינער איז דורכגעפאלן מיט אן עבירה, און ער האט שוין תשובה געטון  איך האב

און געזאגט תיקון הכללי, דארף ער נאך וויייטער האלטן אין איין תשובה טון אויף דעם? אדער זאל ער 

 עווען.אינגאנצן אויפהערן טראכטן פון דעם, ווייל דער אייבערשטער האט אים שוין זיכער מוחל ג

אויך האב געוואלט וויסן אויב ס'איז דא אין ברסלב געוויסע מנהגים זיך צו פירן ווען מ'ציעט זיך אריין 

 אין א נייע דירה.

 א גרויסן יישר כח, יודל

 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת וירא, י"ז מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד יודל נרו יאיר. 

 אלטן דיין בריוו.איך האב ערה

תשובה איז נישט א זאך וואס מען טוט איין מאל און געענדיגט, נאר מען דארף 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן שטענדיג תשובה טון פונדאסניי. אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

טון, אזוי ווי  "ְוָצִרי ֶלֱאחֹז ָּתִמיד ְּבִמַּדת ַהְּתׁשּוָבה", מען דארף שטענדיג תשובה ו', אות ג):

"ִמי יֹאַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי ָטַהְרִּתי ֵמַחָּטאִתי", ווער קען זאגן:  (משלי כ, ט): שלמה  המלך זאגט

"מיין הארץ איז ריין פון עבירות"? דערפאר דארף א מענטש שטענדיג תשובה טון; עס 

איז כדאי דו זאלסט לערנען דעם תורה וועסטו זען דאס גרויסקייט פון א מענטש וואס 

 לעבט זיין גאנץ לעבן מיט תשובה.

קענען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון תשובה; די הייליגע חכמים מיר 

"ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין  (ברכות לד:):זכרונם לברכה זאגן אונז 

ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד ּבֹו", צדיקים קענען נישט אנקומען אזוי הויך ווי די מענטשן וואס טון 

"ָגדֹול ּכֹוָחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָאָדם  (פסיקתא דרב כהנא):ובה קומען אן; נאך זאגן חז"ל תש

ִרים ְוא  ָרה ָיִמים, ְוא ַעד ֶעשְֹ ְמַהְרֶהר ְּבִלּבֹו ַלֲעשֹֹות ְּתׁשּוָבה, ִמַּיד ִהיא עֹוָלה א ַעד ֲעשָֹ
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ִקיַע ִראׁשֹון ְוֵׁשִני, ֶאָּלא ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ַעד ֵמָאה, ֶאָּלא ַעד ַמֲהַל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְׁשַנִים; ְוא ַעד ָר 

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

ער וויל זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, קומט ער גלייך אן צום כסא הכבוד; דעריבער  -

תשובה, ער ווייסט אז אפילו ציטערט דער ס"מ זייער שטארק פון א מענטש וואס טוט 

דער מענטש זאל האבן געטון וואס ער האט געטון, אויב זאגט פארן אייבערשטן: "רבונו 

של עולם, חטאתי, איך האב געזינדיגט", און ער האט חרטה אויף זיינע מעשים נעמט 

ה כ, (עיין במדבר רבאים דער אייבערשטער גלייך צוריק אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ִּבְלָעם ָהָיה ָרָׁשע ָערּום, ְויֹוֵדַע ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵטא ְואֹוֵמר ָחָטאִתי, ֵאין ְרׁשּות ַלַּמְלָא ִלַּגע  טו):

ּבֹו", ווען בלעם האט געזען ווי דער מלאך שטייט פאר אים מיט א שווערד און וויל אים 

אט געוויסט דעם סוד אז ווער הרג'ענען האט ער גלייך געזאגט: "ָחָטאִתי", ווייל ער ה

עס איז זיך מתודה און זאגט: "ָחָטאִתי" קען אים קיינעם נישט שלעכטס טון, אפילו א 

מלאך קען אים נישט אנרירן, דעריבער האט ער גלייך ארויסגעזאגט דעם ווארט 

 "ָחָטאִתי", אז דער מלאך זאל אים נישט קענען שלעכטס טון.

דעם מענטש: "וואס דארפסטו תשובה טון?"  וועגן דעם רעדט דער ס"מ איין

"וואס האסטו אז דו וועסט תשובה טון?", אדער זאגט ער פארן מענטש: "דו האסט 

שוין תשובה געטון, עס פעלט נישט אויס נאכאמאל תשובה צו טון", אלעס נאר ווייל 

 ער האט מורא אז דער מענטש וועט תשובה טון.

הייבן יעדן טאג פונדאסניי תשובה צו טון; דעריבער זאלסטו זיך שטארקן און אנ

"ַעל ֵּכן ָצִרי ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש", מען  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):דער רבי זאגט 

דארף שטענדיג אנהייבן פונדאסניי, נישט אלט ווערן און טראכטן איך האב שוין תשובה 

 געטון.

ם הייליגן רבי זושא זכותו יגן עלינו, דער רבי דער רבי האט זייער משבח געווען דע

האט געזאגט אז דער רבי ר' זושא איז ארום געגאנגען צוויי און צוואנציג יאר ברציפות 

מיטן זעלבע ברען צום אייבערשטן; בדרך כלל ווען א מענטש הייבט אן דינען דעם 

ו' אבער דער אייבערשטן הייבט מען אן מיט א ברען און נאכדעם פאלט מען אראפ וכ

 הייליגער צדיק איז ארום געגאנגען מיטן זעלבן ברען פאר צוויי און צוואנציג יאר.

בנוגע וואס מען זאל טון ווען מען ציט זיך אריין אין א נייע דירה וכו'; דער רבי 

ַמר ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ְלַבִית ָלדּור ְּבתֹוכֹו, יאֹ (ספר המידות, אות בית, סימן יג):זאגט 

זאל זאגן די גאנצע  -ְוַאַחר ָּכ ִיָּכֵנס ָלדּור ְּבתֹוכֹו", ווער עס גייט וואוינען אין א נייע דירה 

תורה און נאכדעם זיך אריין ציען דארט; זע צו לערנען אין שטוב, גיי נישט ביינאכט 

ין כולל, ער קען זיצן ביי אין שול, א אינגערמאן וואס וויל באמת לערנען דארף נישט קי
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זיך אין שטוב ביינאכט און צופרי לערנען זיינע שיעורים כסדרן (אינמיטן טאג איז נישט 

 כדי צו זיצן אין שטוב), ביז א קורצע צייט קען מען מסיים זיין כל התורה כולה.

נען תורה אין שטוב וועסטו האבן הצלחה, שלום בית און נחת לעראז דו וועסט 

"ָּכל ַּבִית ֶׁשִּנְׁשָמִעין ּבֹו ִּדְבֵרי  (ספר המידות, אות בית, סימן ט):ע קינדער; דער רבי זאגט פון דיינ

תֹוָרה, ׁשּוב ֵאינֹו ֶנֱחַרב", א הויז וואס מען הערט דארט א קול תורה וועט נישט חרוב 

 ווערן.

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט נאר מאכן שמחות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


