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 א ברסלב'ער חסיד גייט יעדן טאג אין מקוה.

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

 יאיר.... נרו  לכבוד

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פונעם הייליגן רבי'ן וואס איז אונז מחזק, 

זוכה זיין צו אלעס  מיר קענען אויךוועג ווי אזוי מאכט אונז פרייליך און ווייזט אונז א 

 גוטס.

ֲאִני ָנָהר ַהְמַטֵהר ִמָּכל " :שלב)סימן  ,חיי מוהר"ן(דער הייליגער רבי האט געזאגט 

", איך בין א טייך וואס רייניגט פון אלע שמוציגע פלעקן; ווייל אז מען פאלגט ַהְּכָתִמים

ת ווערן און אלע עבירו און אלע פלעקן דעם רבי'ן איז מען זוכה צו שיינע זאכן,

 אפגעוואשן.

וויסן זאלסטו אז ביי ברסלב'ע חסידים איז מקוה איינע פון די זאכן אויף וואס מען 

(שיחות הר"ן,  ערשטע איז מקוה" סאד"איז זייער מקפיד, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

און בפרטיות ; ווען מען וויל מתקן זיין וואס מען האט פוגם געווען בכלליות סימן קמא)

וויל איך דיר מחזק זיין דו זאלסט  אין פגם הברית איז דאס ערשטע זאך 'מקוה'. דעריבער

גיין אין מקוה, אפילו עס איז שוין א לאנגע צייט וואס דו ביסט שוין נישט געגאנגען אין 

פונדאסניי און גיין כאפן א טבילה, דאס וואס דיר ברענגען  מקוה זאלסטו זיך באנייען

ַעל ְיֵדי ְטִביַלת "סימן כב):  ,המתקת הדיןאות  ,(ספר המידותות. אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט ישוע

אז מען טובל'ט זיך אין מקוה איז מען מבטל אלע  ,"ִויׁשּוָעה ָּבָאה ,ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות

ַהִּמְקֶוה ַמְמִּתיק " :פא)סימן  ,(שםמען איז זוכה צו א ישועה. נאך זאגט דער רבי  צרות און

דערפאר בעט איך דיר  ן מקוה נעמט מען אוועק אלע דינים;אז מען גייט אי", ַהִּדין

גיין אין מקוה יעדן טאג גלייך ווען דו שטייסט אויף, דורכדעם וועסטו זוכה זיין  זאלסט

 צו גרויסע ניסים.

ן דארפן מיר וואס זאל איך דיר זאגן טייערער..., אז מיר זענען מקורב צום רבי'

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

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

בן געקענט מקורב וואס האדי ִמְתָקְרִבים", אויף  ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם

ָרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי", , "ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקֹן ווערן נישט מקורבווערן צו מיר או

און אויף די וואס זענען מקורב צו מיר און פאלגן מיך נישט; "ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע, ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת, 

ְתָחֵרט ְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ְויִ ְּבֵעת ֶׁשּיִ 

ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו 

ְּדָבַרי, א ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשא ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת 
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דער מענטש וועט ליגן  עןצייט וו אא יֹוִעיל ָאז", ווייל עס וועט קומען ַהַּמְדֵרָגה, ֲאָבל 

וואס דעמאלט לייגט מען ( –מיט די פיס צום טיר, דאס מיינט ווען מען וועט שטארבן 

, און דער מענטש )אויסגעדרייט צום טיר מענטש אויף דער ערד מיט די פיס אראפ דעם

זעט אויס, און ער וועט חרטה האבן: 'פארוואס וועט זיך דעמאלט אנקוקן ווי אזוי ער 

האב איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן? ווען איך וואלט ווען געפאלגט דעם רבי'ן וואלט 

סטע מדריגות אויף דער וועלט', אבער עס וועט איך זוכה געווען צו צוקומען צו די גרע

 שוין זיין צו שפעט.

ביי  טייערע תלמידים די בחורים, זיי זענעןאיך דארף לויפן צו מיינע ; נטזיי געזו

דער און  מיר דאס ערשטע פון אלעס. ווייל א בחור האט א צעבראכענע הארץ

 אייבערשטער האט זיי זייער ליב.

 .נטזיי געזו

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיך שטארקן צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא; זיך היטן פון מחלוקת.

 פרשת חיי שרה, כ' חשון, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

וויפיל איך זאל דיר מסביר זיין דאס גרויסקייט פון לערנען א דף גמרא קענסטו זיך 

פארן מענטש; עס פארברענט אלע קליפות און עס נישט פארשטעלן וואס דאס טוט 

 וואשט אפ דעם מענטש פון אלע עבירות.

יך דיר טייערער.., זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג; אפילו דו דעריבער בעט א

דאך זאלסטו זאגן די ווערטער פון די הייליגע  -פארשטייסט נאך נישט וואס דו זאגסט 

"ְּגָמָרא ְגמֹור ְזּמֹוְרָּתא ְּתֵהא"; טייטשן די  (שבת קו:):זאגן  גמרא, אזוי ווי חכמינו הקדושים

אויב דו וועסט לערנען גמרא, דעמאלט: "ְזּמֹוְרָּתא  –" הייליגע צדיקים: "ְּגָמָרא ְגמֹור

דאס איז א לשון פון 'ְלַזֵּמר ֵאת ָּכל ֱהָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ֵאת ָּכל ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים  –ְּתֵהא" 

יֹוָנה', וואס דאס מיינט מען די נשמה פונעם מענטש; ווען א מענטש ֵאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעלְ 

צו פארשניידן אלע קליפות און משחיתים וואס ער האט לערנט אסאך גמרא איז ער זוכה 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ריד):באשאפן פון זיינע עבירות, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

ָאָדם ִּבְפַגם ַהְּבִרית ֶּׁשִּנְקֵראת "ִליִלית", ַהְּקִלָּפה ַהְמַחֲטַאת ֶאת ָה "ַּתְלמּוד" ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל 

ט גמרא פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט אראפ א מענטש אין ווען א מענטש לערנ
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 -פגם הברית; און מען זעט אן אינטערסאנטע זאך, אז אלעס לאזט דער יצר הרע טון 

 ים אינגאנצן.ביז א דף גמרא, ווייל דאס פארברענט א

איך בעט דיר זייער זאלסט נישט האבן צוטון מיט קיין שום מחלוקת; דער רבי 

"ְּבָמקֹום ְמִריָבה ָׁשם ַהָּׂשָטן", דער שטן געפונט זיך דארט  ר המידות, אות מריבה, סימן סו):(ספזאגט 

וואו מען קריגט זיך; זיין זאך איז מחלוקת און מען דארף אנטלויפן דערפון ווי פון 

יער. דער יצר הרע שטעלט א פנים אז די מחלוקה איז לשם שמים און דאס איז זייער פי

כאפט ער אריין אפילו די ערליכע אידן; ער רעדט זיי איין אז עס איז א  מסוכן ווייל אזוי

 מצוה צו רעדן אויף א צווייטן וכו'.

ך ווען דער שטן זעט אן ערליכע חבורה, אדער א ערליכע משפחה וואס פירן זי

ועגן זיי צו בדרך התורה, זיי זענען ווייט פון עבירות, און ער פרובירט מיט אלע ו

ער עס גייט אים נישט, דאן קומט ער צו זיי מיט א פרומע'ן שלייער; ער בייקומען, אב

פלאקערט אויף א מחלוקת, וואס דאס איז דער ערגסטע זאך ביים אייבערשטן, אזוי ווי 

 (דרך ארץ זוטא, פרק השלום)ען אויס דאס גרויסקייט פון שלום חכמינו זכרונם לברכה רעכענ

 .(דרך ארץ זוטא, פרק ט)מחלוקת און ווי דער אייבערשטער האט פיינט 

מיטוואך וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור פאר די פרויען, זע צו מאכן דיינע פלענער 

 ין.צו בלייבן אין שטוב אז דיין ווייב זאל קענען קומען זיך מחזק זי

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א מענטשגעפילן הרג'ט -שולד

 חיי שרה, כ' חשון, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת  - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.... מרת 

אויסגעהיילט ווערן  איר עטמיט אמונה אינעם אייבערשטן וואייך  טשטארק

"ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִרי  ', סימן ה):(ליקוטי מוהר"ן, חלק באינגאנצן; דער הייליגער רבי זאגט 

ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּפׂש ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה", דער עיקר אויף וואס א מענטש 

איז אמונה, "ִּכי ֵיׁש סֹוְבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות,  -דארף ארבעטן צוצוקומען 

ָלִאים ַרק ִּבְׁשִביל ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", ווייל עס זענען דא זייער אסאך ְבִלים ֶהֳח ְוֵהם סֹו

מענטשן וואס ליידן מחלות בלויז ווייל זיי האבן נישט קיין אמונה; דאס גייט ארויף 

אויף יסורי הנפש וואס מענטשן ליידן נעבעך, זאגט דער רבי ווייטער: "ִּכי ַעל ְיֵדי ְנִפיַלת 

א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה, ְולא ְזכּות  -ם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ֶׁשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם ָנה, ָּבִאיָהֱאמּו
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ָאבֹות", ווען א מענטש האט נישט קיין אמונה און ער ליידט נעבעך פון די מחלות וואס 

קומט פון חסרון אמונה, דעמאלט העלפט אים נישט קיין רפואות, עס העלפט נישט קיין 

יך נישט זכות אבות. דאס גייט ארויף אויף די יסורים וואס מענטשן מאכן פילה און אות

יעדער מיט  -נעבעך מיט פון אלע סארט יסורי הנפש; עס פייניגט זיי פון אינעווייניג 

 זיינע שלעכטע מחשבות, און די איינציגסטער רפואה אויף דעם איז אמונה.

-ם גארנישט שולדיג, די שולדקיינעזענט  איר נישט ארום מיט שולד געפילן; טגיי

דעם אייבערשטן אויף  ט, דאנקזענט אירפרייליך מיט וואס  טס. זייאייךגעפילן הרג'ט 

איר  און דער עיקר זאלט ליכטיגע קינדעראייערע טייערע מאן נרו יאיר, אויף אייער 

 ע הענט.וועלט און מיר זענען אין זיינ עראייבערשטן אז ער פירט ד גלייבן אינעם

"ַהֵּנר ַמְכִניַע ְׁשִליַטת  (ספר המידות, אות קליפה, סימן ד):די עצה וואס דער רבי זאגט  סטטו

ט זאגן מזמור כ"ט אין תהלים, אזוי זאלאיר אן א ליכט יעדן טאג און  טַהְּקִלּפֹות", צינד

ִדּבּוָרן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ַּמִים, ּבְ "ַהִּׁשְבָעה קֹולֹות ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַעל ַה  (שם, סימן י):ווי דער רבי זאגט 

ָרָעה", אז מען זאגט קאפיטל כט נעמט מען אוועק דעם רוח רעה וואס כאפט זיך אריין 

אנצינדן לזכות רבינו נחמן בן פיגא און זאגן דערביי איר  ליכט זאלט אינעם מענטש; די

 דא:אייך די תפילה וואס איך שיק 

מיר איך זאל זיין געזונט און שטארק  זייער, העלף"רבונו של עולם איך בעט דיר 

פיזיש און גייסטיש; איך שפיר ווי איך קען מער נישט אנגיין מיט מיין לעבן, איך בין 

פול מיט דמיונות און פול מיט שלעכטע מחשבות. מיינע מחשבות פייניגן מיר און מיין 

 קאפ לויפט א גאנצן צייט צו טראכטן שלעכטס.

האב נישט קיין כח צו מיר אליינס און זיכער נישט צו פער איך הייליגער באשע

מיינע קינדער; העלף מיר איך זאל שוין ווערן געזונט און איך זאל ווערן אויסגעלייזט. 

נעם ארויס פון מיר דעם שלעכטן רוח וואס באזשעוועט אין מיר. העלף מיר איך זאל 

כע אידן. הייליגער באשעפער יין ערליקענען מגדל זיין מיינע קינדער לתורה זיי זאלן ז

העלף מיר אז איך זאל מצליח זיין בזכות די הייליגע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש 

רבינו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו, און  -געווען פאר דיר, און בפרט דער הייליגער רבי 

 רבינו אליעזר שלמה בן מלכה זכותו יגן עלינו, אמן.

ּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועֹז, ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ִוד ָהבִמְזמֹור ְלָד 

ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש. קֹול ה' ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרִּבים. קֹול ה' ַּבּכַֹח קֹול ה' 

ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון. ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ה' ֶאת  ֶּבָהָדר. קֹול ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר

ֶבן ְרֵאִמים. קֹול ה' חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש. קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ה' ִמְדַּבר ָקֵדׁש, קֹול ה' ְיחֹוֵלל 
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ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ה' ֶמֶל ְלעֹוָלם, ה' עֹז ֹוד, ה' ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכב

 ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום".

זען די ניסים וואס דער איר  וועט אייגענע תפילותאייערע צו  טאון לייג

 מאכן.אייך אייבערשטער וועט 

ט האבן אמונה אין ווע אירז וועט אויסגעהיילט ווערן נאר א אירפארשטייט זיך אז 

פארוואס זעט מען ביי די  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קפו):רבינ'ס ווערטער; דער רבי זאגט 

מענטשן פון מדינת קיר"ה אז זיי זעען שטענדיג מופתים פון צדיקים, ווייל זיי האבן א 

, ם"ְּבַוַּדאי ָמֵלא מֹוְפִתי"ִּכי ְּבֱאֶמת ַהַּצִּדיק ר רבי: שטארקע אמונה אין די צדיקים; זאגט דע

ביים צדיק איז דא נאר מופתים, ווען מען גלייבט אין זיינע ווערטער און מען לייגט צו 

 קאפ צו יעדעס ווארט וואס דער צדיק זאגט דעמאלט זעט מען נאכדעם גרויסע מופתים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ט.פרייען מיט יעדע טראפל גוטס וואס מען האזיך מחזק זיין און זיך 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

נישט וויינען אויף וואס מען האט  ,מען דארף זיך מחזק זיין מיט וואס מען האט יא

פארציילט אונז וואס איז נישט; געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן א רבי וואס 

נישט וואס איז באמת חשוב הימל. ביי אנדערע חסידות'ער ווייסט מען חשוב אויבן אין 

אויבן אין הימל דערפאר איז מען נישט פרייליך מיט די נקודות טובות אבער דער 

הייליגער רבי האט אונז אנטפלעקט וואס טוט זיך אויבן אין די עולמות העליונים, אז 

; ביים אייבערשטן איז חשוב יעדע נקודה )(סיפורי מעשיות, מעשה אז אלסדינג טייער דארט אי

טובה וואס מיר טוען און דאס דארף אונז דערפרייען, בפרט ווען מיר האבן באמת מיט 

 וואס זיך צו פרייען, אז מיר זענען אנגעפילט מיט מצות ומעשים טובים.

ואס דארף א נפטר זארגן אז ער ליגט אויף עס איז דא א דיבור פון הייליגן רבי'ן: "ו

דעם ווארט אליינס קען מען זיך מורא'דיג דער ערד מיט זיין בארד און פיאות"; מיט 

מחי' זיין, ברוך השם אז מיר האבן א בארד און פיאות און מיר טראגן אויף זיך דעם צלם 

 אלקים.

ערשטער האט הנאה פון יעדן דער אייב (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן יז):דער רבי זאגט 

נאך אויף זיך דעם שם ישראל, ד; אפילו א פושעי ישראל, כל זמן ער האט איינציגסטן אי

אז מען רופט אים נאך פושעי 'ישראל', האט דער אייבערשטער פון אים זיכער א נחת 
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ְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה "ֶׁשֵאיֶזה ָּפחּות ֶׁשְּביִ  -עס איז דא אמאל, זאגט דער רבי  -רוח. "ְוֵיׁש ִלְפָעִמים" 

ּות ָּגדֹול ַגם ִמֶּזה", וואס א שוואכער ֹו, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵיׁש לֹו ִהְתָּפֲארַנֲענּוַע ִעם ַהֵּפָאה ֶׁשּל

 איד געבט א דריי מיט זיין פאה און דער אייבערשטער האט פון דעם הנאה.

דער רבי לערנט אונז מיר זאלן זיך מחזק זיין מיט יעדע נקודה טובה, מיר זאלן זיין 

זעט היינט נעבעך בחורים און אינגעלייט רייליך מיט אונזער בארד און פיאות. מען פ

ניידן זיך די בארד און פיאות, דאס קומט נאר ווייל זיי זענען ביי זיך זייער צעבראכן, ש

זיי זענען ביי זיך אפגע'פסק'נט אז זיי זענען גארנישט ווערד, דאס איז די סיבה פארוואס 

מיט ציצית און תפילין;  צו שניידן די בארד און פיאות. דאס זעלבעמען הייבט מען אן 

 אזוי אראפגעקלאפט ביז מען טוט נישט אן קיין ציצית און תפילין. מען איז ביי זיך

 לאך דיר אויס וכו', דער עיקר זע אריין צו כאפן גוטע נקודות און מעשים טובים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .גיין בצניעות אויפ'ן גאס

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-ריום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מ - בעזרת ה' יתברך

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. ... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך האב זייער הנאה געהאט צו ליינען וואס דו שרייבסט וכו'; זייער גוט טוסטו 

אז ווען דו גייסט אין גאס צווישן מענער גייסטו אויף די זייט בצניעות וכו' און דו געבסט 

זיין ווי מער באשיידן, אין דעם זכות וועסטו זכה זיין צו ערליכע קינדער. אכטונג צו 

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים  (ספר המדות, אות בנים, סימן ט):ט אזוי ווי דער רבי זאג

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

דאס איז שייך ווען מען איז נאך א מיידל און אויך ווען מען האט חתונה, אז מען היט 

 יין איידל און ערליך איז מען זוכה צו קינדער און איינקלעך ערליכע אידן.זיך אפ צו ז

זארג נישט פאר דיין שידוך; דו וועסט מיטן אייבערשטנס הילף טרעפן א גוטע 

סן אויף דיר, אז דו פירסט זיך מיט גוטע מידות. שידוך. איך הער זייער גוטע גרי

"ִאם  (פרשת הקטורת; כריתות ו:):מוהרא"ש זאגט אויף דעם וואס מיר זאגן ביים דאווענען 

איינער וואס האט גוטע מידות, איז שוין א סימן:  -ִאם ְּכִמָּדָתּה  ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין", -ְּכִמָּדָתּה 

ווייל מידות איז א זאך וואס מען קען זיך נישט אז ער איז אן ערליכער איד;  -ְּכֵׁשָרה 

 טוישן אויף דער עלטער.
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דערפאר אז איך הער פון די מנהלת תחי' און פון דיינע טיטשערס אז דו פירסט זיך 

ט איידלקייט וועסטו זיכער באקומען א בחור מיט יראת שמים; מיט דרך ארץ און מי

ן לֹו ְלָאָדם ִאָּׁשה ֶאָּלא ְלִפי ַמֲעָׂשיו", דער ַזְּוִגי"ֵאין ְמ  (סוטה ב.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ַּבֶּדֶר ֶׁשָאָדם  (מכות י:):אייבערשטער מאכט שידוכים לויט ווי אזוי דער מענטש איז, ווייל 

ָּבּה מֹוִליִכין אֹותֹו", אויף דעם וועג וואס א מענטש וויל גיין, אויף דעם וועג רֹוֶצה ֵליֵל 

 פירט מען אים.

ווארט פאר א שידוך דארף מען האבן סבלנות, מען דארף בעטן דעם  מען ווען

אייבערשטן און ווארטן אז עס זאל קומען די ריכטיגע מינוט ווען די שידוך וועט ווערן; 

אז מען זאל אויפהערן צו דאווענען און בעטן פאר א שידוך, מען דארף דאס מיינט נישט 

ן דעם אייבערשטן מען זאל באקומען א גוטע בעטן און בעטן און נישט אויפהערן בעט

יינט ווערן וכו' און שידוך, אבער מען טאר נישט אריין פאלן אין א פאניק אז עס מוז ה

את השעה. חכמינו זכרונם לברכה זאגן  מען דארף אכטונג געבן נישט צו זיין א דוחק

ער זאגט 'עס  -עס עקשנ'ט זיך  ַהָּׁשָעה דֹוַחְקּתֹו", ווער -"ָּכל ַהּדֹוַחק ֶאת ַהָּׁשָעה  (ברכות סד.):

ס ער וויל', דער וועט ווערן זייער אנטוישט און צעבראכן, מוז יעצט געשען דאס ווא

 בקרוב. נאר מען דארף ווארטן און גלייבן אז די ישועה וועט קומען

... 

~~~~~~~~~~ 
 .פאלגן דעם ציין דאקטער

 נת תשע"ט לפרט קטןחשון, ש-יום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מר - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'. 

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

א איד איז געקומען פארציילן פארן רבי'ן אז ער האט זיך גע'חלומ'ט א שלעכטע 

חלום, אז זיין ציין איז אים ארויס געפאלן און ער האט מורא פון דעם חלום, ווייל מיט 

וועלן בטל ווערן און אוועק פאלן. האט  דעם ווייזט מען אים פון אויבן אז זיינע חכמות

", פונקט ַהְּׁשטּות ֶׁשְּל ִיְתַּבֵּטל ,ַאְּדַרָּבה" ):תנזוהר"ן, סימן (חיי מאים דער רבי געזאגט 

פארקערט, נישט דיינע חכמות וועלן בטל ווערן, נאר דיינע שטותים וועלן אוועק פאלן, 

 עיין שם.

ן דאקטער זאגט אז מען דארף ארויס שלעפ דאס זעלבע זאג איך אייך, אז דער ציין

ד וכו' און עס איז נישט דא וואס צו טון מיט דעם, זאלט איר די ציין וואס איז אינפעקטע

טון וואס דער ציין דאקטער זאגט, האטס נישט מורא; מיט דעם וועט מקוים ווערן ביי 
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וועק פאלן פון אייך, אייך די שיחה פון רבי'ן, אלע אייערע דמיונות און בלבולים וועלן א

 ת פון אייערע קינדער.איר וועט זיין געזונט און שטארק און שעפן נח

... 

~~~~~~~~~~ 
דאס גרויסקייט פון א איד מעסט זיך וויפיל ער דערהאלט זיך ווען ער גייט 

אריבער שוועריקייטן; דאס אייגנארטיגקייט פון "היכל הקודש"; נישט לעבן אין 

 אריינכאפן יעדן טאג תורה מצוות און מעשים טובים.פאנטאזיע לאנד, נאר 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, כ"ב מר - יתברךבעזרת ה' 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

איך בעט דיר טייערער ..., שטארק זיך מיט אלע כוחות! איך ווייס און שפיר דיין 

ו', מיט דעם אלעם דארפן מיר צער און ווייטאג וואס דו גייסט יעצט אריבער וכ

אנגעגרייט געוואלדיגע אוצרות און חיזוק אז מיר זאלן געדענקען אז דער רבי האט אונז 

 זיך קענען דערהאלטן אין אלע מצבים.

ווען עס גייט אריבער אויפן מענטש שוועריקייטן און דער מענטש דערהאלט זיך 

ווייל מיט דעם מעסט מען דאס  איז א סימן אז דער מענטש איז בטל צום אייבערשטן;

ויפיל ער דערהאלט זיך. אז אין א צייט ווען עס גייט אריבער לויט ו –גרויסקייט פון א איד 

אויף אים איבערגייענישן לאזט ער נישט אפ די אמונה, ער גייט ווייטער אין שול 

 דאווענען און ער איז ווייטער מקיים די מצוות מיט שמחה.

וייניגער ווי דיר; יעדער איינער מוטשעט ייטער מוטשעט זיך ומיין נישט אז א צוו

יעדער איינער (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיט): מען מיט זיינע נסיונות. דער הייליגער רבי זאגט 

ליידט יסורים, עס איז נישט פארהאן א מענטש אויף דער וועלט וואס זאל נישט האבן 

עשירים זענען אויך פול מיט יסורים, אזוי ווי עס  קיין יסורים. און אפילו די גרויסע

"ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד, ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז", א מענטש איז באשאפן (איוב ה, ז): שטייט 

געווארן זיך צו מוטשען, דאס לעבן פון א מענטש איז ווייניג און פול מיט ווייטאג, אזוי 

איז , דאס גאנצע לעבן "ָכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות ם"ּגַ  (קהלת ב, כג):אויך זאגט שלמה המלך 

פול מיט כעס און ווייטאג; עס איז נישט דא קיין שום עצה וואו צו אנטלויפן נאר צום 

 אייבערשטן און צו די תורה.

אז עס גייט איבער אויף דיר נסיונות איז דא איין פלאץ וואו דו קענסט זיך 

ן די הייליגע תורה; עס איז נישט דא קיין בעסערע פלאץ אי -באהאלטן פונעם יצר הרע 

או צו אנטלויפן ווען מען האט א צרה ווי צו די הייליגע תורה. אזוי ווי חכמינו זכרונם וו
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"ִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבאֹות ָעֶלי, רּוץ ְלַחְדֵרי  (תנא דבי אליהו, פרק ו):לברכה זאגן 

ומען אויף דיר צרות און ָּיד ַהִּיּסּוִרין ּבֹוְרִחין ִמְמ", אויב דו זעסט אז עס קִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוִמ 

 יסורים, אנטלויף צו די הייליגע תורה, דורכדעם וועסטו געראטעוועט ווערן.

ווי גליקליך זענען מיר אז מיר זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, מיר 

; א פלאץ פון 'תכלית', א פלאץ פון געפונען זיך אין 'היכל הקודש' קודש קדשים

ולמעשה', אן קיין דריידלעך אן קיין פשעטלעך, ללא כחל ושרק. אין היכל 'לעובדא 

 הקודש איז יעדעס ווארט פונעם רבי'ן קודש קדשים.

ליידער אין ברסלב אליין קען מען לעבן אין א גרויסע פאנטאזיע; מען קען אריבער 

ס, אן גן 'ששה סדרי משנה', אן ענדיגן איין מאל ש"גיין דאס לעבן אן איינמאל ענדי

ענדיגן איינמאל דעם הייליגן רבינ'ס ספרים. וואס איז דער סימן צי מען לעבט נישט אין 

פאנטאזיע, ווי אזוי קען מען וויסן צי מען נארט זיך נישט? אויב מען האט סחורה אין 

דארפן מיר דאנקען און לויבן  די האנט, דאן איז א סימן אז מען נארט זיך נישט. ממילא

 אז מיר האבן סחורה אין האנט. דעם אייבערשטן

"ַהֵּיֶצר ָהָרע ּדֹוֶמה ְּכמֹו ִמי ֶׁשהֹוֵל ְוָרץ ֵּבין  (שיחות הר"ן, סימן ו):דער הייליגער רבי זאגט 

צוגעגליכן צו א  ְּבֵני־ָאָדם, ְוָידֹו ְסגּוָרה ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ְּבתֹוָכּה", דער יצר הרע איז

ענטשן מיט א פארמאכט האנט, ער פאפט אויס אלעמען מענטש וואס לויפט צווישן מ

און פרעגט זיי: "וואס האב איך אין  מיין האנט?" און פאר יעדעם דאכט זיך אז ער האט 

אין זיין האנט דאס וואס ער וויל, דעריבער לויפן אים אלע נאך ווייל מען מיינט אז מען 

הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ָּבה ְּכלּום", ביים מען די זאך וואס מען וויל, "ְוַאַחר־ָּכ וועט באקו

זאגט  –ענדע עפנט ער זיין האנט און מען זעט אז עס איז גארנישט דא דארט, אזוי אויך 

ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל  איז מיטן יצר הרע, "ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ְמַרֶּמה ָּכל –דער רבי 

ֶּמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד", ער רעדט איין א מענטש אז ער זאל אים נאכלויפן ָרִצים ַאֲחָריו ּוְמַר 

ווייל אזוי וועט ער באקומען אלע זיינע תאוות, אבער ביים סוף ווען דער מענטש גייט 

ן אפגעפאטשט; אוועק פון דער וועלט, עפנט ער זיין האנט און מען דערזעט זיך אינגאנצ

 לעבן אומזיסט. מען איז אים נאכגעלאפן א גאנץ

כל זמן מען לערנט נישט יעדן טאג אביסל חומש רש"י, משניות און גמרא איז מען 

אין פאנטאזיע; אז מען לערנט נישט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים וואספארא שייכות האט 

 מען מיטן רבי'ן?!

ליגן זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייאיך דאנק דעם אייבערשטן אז איך האב 

י'ן דורך מוהרא"ש זכר צדיק לברכה; וויפיל איך זאל נאר דאנקען דעם אייבערשטן רב

איז נישט דא גענוג לויב ווערטער צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם, ווייל ווען מען 
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ר קאפ, און א איז זוכה מקורב ווערן צום רבי'ן באקומט מען א נייעם שכל, א ריינע

מען ווייסט אז איין  -יבערשטן, מען לעבט מיט תכלית לויטערן מח; מען לעבט מיטן אי

טאג וועט מען דארפן אוועק גיין פון דער וועלט, מען וועט זיין א גוסס און א נפטר, און 

דעמאלט וועט גארנישט איבער בלייבן פון אונז, נאר דאס ביסל תורה ותפילה וואס מיר 

 כה געווען אריין צו כאפן יעדן טאג.האבן זו

 יר טייערער..., פארליר זיך נישט!שטארק ד

היינט נאכט קומט פאר די פרויען צוזאמקום; זע צו בלייבן אין שטוב מיט די 

 קינדער אז דיין ווייב זאל קענען קומען זיך מחזק זיין.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ן געריכטווי אזוי מצליח צו זיין אי

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, כ"ב מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ... לכבוד 

איך האב גרויס צער פון די גאנצע פרשה וואס דו גייסט אריבער ה"י; מען האט 

אז דו און דיין ווייב פייניגן די קינדער.  דיר צוגענומען דיינע קינדער דורך אן עלילת שוא

 דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל נמתק ווערן פון דיר אלע דינים און אלעס זאל

"ְוֵיׁש ִעְנָין  (ליקוטי עצות, התחזקות, סימן לו):דער רבי האט געזאגט  נתהפך ווערן לטובה, אזוי ווי

רוב צוריק באקומען דיינע קינדער און זיי מגדל ֶׁשִּמְתַהֵּפ ַהּכֹל ְלטֹוָבה", דו זאלסט בק

 יין אשת חיל תחי' לתורה לחופה ולמעשים טובים.זיין צוזאמען מיט ד

עריכט און מען גייט דיר אויספרעגן און אז דו דארפסט זיך שטעלן פרייטאג אין ג

ט דיר חוקר ודורש זיין אויף די מסירות וכו', וועל איך דיר דערציילן א מעשה וואס הא

 זיך אפגעשפילט ביים הייליגן רבי'ן.

א איד אין רבינ'ס צייטן האט געמאכט א געשעפט מיט די פריצים פון וויניצע, ער 

על פאר די מיליטער, למעשה איז דאס זיי נישט האט זיך אונטערגענומען צוצושטעלן מ

פט געפאלן, ער האט זיך פאראמפערט מיט די רעגירונג און עס האט אים געווארט א מש

פון דיני נפשות; חוץ די געלט וואס זיי האבן פארלאנגט פון אים האבן זיי אים 

 פערזענליך געוואלט שעדיגן.

דער איד געטראכט אז ער וועט  דאס איז געווען פאר דעם יום טוב שבועות האט

פארן צום רבי'ן אויף שבועות וועט ער זיך קענען דורך שמועסן מיטן רבי'ן וואס צו 
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יאר, שנת תקס"ו האט דער רבי געזאגט די תורה: "ַהאי ַּגְבָרא ְּדָאֵזל ָּבֵעי  טון; יענעם

ר איד האט זיך גוט צוגעהערט צו ", דע(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)ִאְּתָתא ְוָלא ָקָיֲהִבי ֵלּה 

י ִּדּבּור די תורה, און ער האט געהערט ווי דער רבי זאגט: "א ָּכל ִּדּבּור ִנְקָרא ִּדּבּור, ּכִ 

ֶׁשֵאינֹו ִנְׁשָמע ְוִנְתַקֵּבל ֵאינֹו ִנְקָרא ִּדּבּור", ווען מען רעדט און קיינער הערט נישט אויס 

ן האט נישט גערעדט. נאר ווען מען הערט אויס מען רעדט, הייסט עס כאילו מע וואס

 לים(תהוואס מען רעדט דעמאלט איז א סימן אז דער מענטש רעדט, אזוי ווי עס שטייט 

 ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם". -"ֵאין אֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים  יט, ד):

וואס איז די עצה מען זאל וועלן אויסהערן דעם מענטש ווען ער רעדט? זאגט דער 

י: "ְוִעַּקר ַמה ֶּׁשִּנְתַקֵּבל ַהִּדּבּור, הּוא ֵמֲחַמת ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ִּכי טֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים", אלע רב

אבן ליב צו הערן גוטע ווערטער, ווען מען רעדט גוטע ווערטער הערט מען צו וואס ה

ר ִנְׁשָמע ְוִנְתַקֵּבל", דעריבער, ווען מען ַהִּדּבּור, ֲאַזי ַהִּדּבּומען רעדט, "ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשֵּיׁש טֹוב ּבְ 

ֹוב ְּבַהִּדּבּור רעדט גוטע ווערטער וועלן אלע צוהערן וואס מען רעדט, "ֲאָבל ְּכֶׁשֵאין ט

ֵאינֹו ִנְתַקֵּבל", אבער אויב רעדט מען נישט קיין שיינע ווערטער וועט מען דאס נישט 

ין ַהּטֹוב ְּבַהִּד אננעמען, "ְוֵאי ּבּור?" ווי אזוי קען א מענטש זוכה זיין צו רעדן  עֹושִֹ

ון אננעמען פאזעטיוו, צו רעדן איינגענעמע ווערטער, אז מענטשן זאלן אים אויסהערן א

ִּדּבּור וואס ער זאגט? "הּוא ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְקִחין ַהִּדּבּור ֵמַהַּדַעת, ֲאַזי ֵיׁש ּבֹו טֹוב, ֲאָבל ְּכֶׁשַה 

י ֵאין ּבֹו טֹוב", אז מען רעדט מיט שכל; ווען מען רעדט שכל'דיגע ווערטער ְּבא ַּדַעת, ֲאזַ 

עמען אן וואס ער זאגט, אבער אז נישט דעמאלט איז דא גוטס אין די ווערטער און אלע נ

ֶׁשַבח ַהַּצִּדיִקים, זענען די ווערטער נישט גוט, "ּוְלָהִקים ּוְלרֹוֵמם ֶאת ַהַּדַעת, הּוא ַעל ְיֵדי 

ְּמַׁשְּבִחין ּוְמָפֲאִרין ֶאת ַהַּצִּדיִקים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתרֹוֵמם ַהַּדַעת", און דער רבי ענדיגט: ווי ְּכֶׁש 

 ט מען צו האבן שכל? אז מען רעדט פון דאס גרויסקייט פון צדיקים.אזוי קומ

הערנדיג די תורה האט דער איד געטראכט צו זיך: איין מינוט, דער רבי רעדט דאך 

דער רבי זאגט דאך: "ַעל ְיֵדי ְׁשַבח ַהַּצִּדיִקים, ַהִּדּבּור ִנְׁשַמע ְוִנְתַקֵּבל", אז מען צו מיר, 

ען וואס מען זאגט; איז ער זייער נתעורר געווארן און לויבט די צדיקים ווערט אנגענומ

ן ווערן ער האט געטראכט צו זיך: 'דאס דארף איך דאך יעצט, אז מיינע רייד זאל

צים, אזוי וועל איך געראטעוועט ווערן פון אלע צרות און נאך אנגענומען ביי די פרי

 ארויס גיין מיט א גרויסע ריווח'.

מוצאי יום טוב האט ער אז דאס גייט ער טון; תיכף ער האט ביי זיך אפ געמאכט 

זיך ארויס געלאזט אויפן וועג קיין וויניצע צו די פריצים, און א גאנצע וועג האט ער נאר 

צדיקים, סיי פארן בעל עגלה האט ער במשך די גאנצע וועג דערציילט גערעדט בשבח ה

קיין וויניצע האט ער פאר יעדן פון הייליגן רבי'ן ז"ל און סיי ווען מען איז אנגעקומען 
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איינעם פארציילט פון רבי'ן, אזוי אויך דארט וואו ער איז איינגעשטאנען האט ער 

ען ער איז אנגעקומען צו די פריצים און הצדיקים. און פלאי פלאים, וו גערעדט בשבח

פארגעלייגט זיינע טענות האט מען אים אויסגעהערט און אים געגעבן גרויס כבוד, ער 

יז געראטעוועט געווארן פון די סכנה און איז אהיים מיט א גרויסן ריווח (קוק נאך די א

 די גאנצע מעשה באריכות).מעשה אין ספר פעולת הצדיק אות תקצד, 

איד איז געקומען צו פארן צום רבי'ן אויף שבועות כדי צו רעדן פריוואט מיטן דער 

ארן אן רעדן מיטן רבי'ן ווייל ער האט רבי'ן אויף זיין צרה, למעשה איז ער אהיים געפ

 פארשטאנען אז דער רבי מיינט אים ביי די תורה.

וועלן  דאס זעלבע זאלסטו טון; רעד נאר פון שבח הצדיקים מיט יעדן איינעם,

 דיינע דיבורים האבן חן און מען וועט דיר צוריק געבן דיינע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מהולים מיט צוטריט צו מאוויס וכדדאס שעדליכקייט פון פארמאגן כ

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

דיר שרייבן וועגן דעם חומר הענין פון האבן אין שטוב א וויפיל איך זאל 

ב געמאכט פאון וכו' איז נישט גענוג; דאס האט שוין ליידער חרו-קאמפיוטער, סמארט

צענדליגער משפחות. א מענטש כאפט נישט אז ער מאכט זיך חרוב זיין שטוב מיט זיינע 

כלי וואס מען קען קוקן גט אריין אין שטוב א אייגענע הענט מיט דעם וואס ער ברענ

 דערויף מאוויס וכדומה.

ווי שעמסטו זיך נישט צו האבן אן אפענעם סעלפאון וואו מען קען זען ניאוף און 

ילוי עריות רחמנא לצלן?! ווען מען האט אן אפענעם קאמפיוטער מיט אינטערנעט ג

ועלט! דאס פאון וכו', קען מען דאך זען אלע שמוץ אויף די ו-ר אן אייפאד, סמארטאדע

נעמט אוועק די גאנצע יראת שמים פון א מענטש, דאס קילט אפ די אמונה פון א איד 

ן אפיקורסות, און נאכדעם ווערט מען אינגאנצן און ברענגט אריין אין אים כפירות או

 אומגליקליך.

איך בעט דיר מיין טייערער..., איך וויין צו דיר מיין ליבער..., האלט נישט קיין 

וואס מען קען זען דערויף גארביטש רחמנא לצלן; ווען מען קוקט שמוציגע  סעלפאון

ייער שווער זיך מאוויס וכו' ווערט מען צוגעקלעבט צו דעם און עס איז ז

אפצוגעוואוינען דערפון; אזוי ווי די וואס זענען צוגעבינדן און עדיקטעד צו דראגס וכו' 
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סן דערפון, אזוי אויך דער וואס האט א קענען זיך נישט אפרייאדער צו אלקאהאל וכו' 

פאון, טעבלעט וכו' און קוקט -קאמפיוטער מיט אינטערנעט, אדער א אייפאד, סמארט

אוויס וכו', דער ווערט אזוי צוגעקלעבט דערצו ביז עס איז אים שוין זייער שמוציגע מ

אלע אויסגעברענט פון די  שווער ארויסצוקריכן פון דעם. דער מח ווערט אינגאנצן

עקלדיגע שמוציגע מאוויס, ביז מען פאלט אראפ אין ביטערע עבירות רחמנא לצלן און 

די אמונה רחמנא לצלן. מען טאר אויף נאכדעם הייבט מען אן צו האבן קשיות אויף 

קיין שום פאל נישט האבן אין שטוב אן אפענעם קאמפיוטער מיט אינטערנעט, אדער א 

 טערט.וואס איז נישט געפיל פאון-סמארט

"ֵאין ֵּיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָּלא ַּבֶּמה ֶׁשֵעיָניו  (סנהדרין מה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ישט די אויגן און מען קוקט אויף שמוציגע בילדער, רֹואֹות", ווען מען היט זיך נ

לט מען אראפ אין עבירות; וואויל איז דעם וואס האט שמוציגע מאוויס, דורכדעם פא

ס אלע ערליכע אידן זאגן, ער האלט זיין שטוב ערליך און ריין, דער שכל און פאלגט ווא

 .וועט זוכה זיין צו זען נחת ביי זיינע קינדער און אייניקלעך

וויפיל בריוו האט מוהרא"ש זכרונו לברכה געשריבן צו תלמידי היכל הקודש ווי 

דורות און מיר  ער בעט זיך מיר זאלן אכטונג געבן אויף אונזערע קינדער, אויף אונזערע

פאון, אייפאד; וויפיל האט -זאלן נישט האבן אין שטוב קיין קאמפיוטער, סמארט

מיר זאלן נישט האבן קיין שום שייכות מיט סאשעל מוהרא"ש געוויינט ביי די שיעורים 

ישט מידיע; מילא אז מען דארף עס פאר די ארבעט איז איין זאך, אבער אין שטוב איז נ

 .ץ דאס צו האבןדא קיין שום תירו

צייט דיר צו שרייבן?! עס קומט מיר אן זייער  בעריגוואס טראכסטו, איך האב אי

 יל דיר העלפן, איך מיין דיין גוטס, איך מיין דיין עתיד.שווער דיר צו שרייבן, נאר איך וו

דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט באקומען שכל צו קענען מאכן דיין גוטע 

 , וועט דיר גוט זיין בזה ובבא.י זאכןצו האבן קיין שייכות מיט ד נישטהחלטה מער 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א שאד אפצולעבן ימים ושנים מיט פחדים

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר - יתברך ת ה'בעזר

 נרו יאיר.... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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אז דיין פוס איז שוין פארהיילט זאלסטו צוריק אנהייבן גיין אין מקוה; דו 

ין שרייבסט מיר אז דו האסט פחדים פון מקוה, די עצה אויף איז אז דו זאלסט גיין א

מקוה ווייל דורך מקוה וועלן אלע דינים אוועק גיין, אויך איז מקוה אן עצה פאר פחדים, 

ר ְטִבילֹות ְמַבְּטִלין  דות, אות פחד, סימן יח):(ספר המיאזוי ווי דער רבי זאגט  "ְׁשׁש ֵמאֹות ְוֶעשֶֹ

 ַהַּפַחד", אז מען טובל'ט זיך דריי הונדערט און צען מאל אין מקוה גייט אוועק דער

פחד; מיין זון אלחנן חיים נרו יאיר האט מיר געזאגט א רמז אויף דעם, אז עס שטייט 

", דא איז מרומז אז 'ַׁש"י' דריי הונדערט און צען איז "ַׁשי ַלּמֹוָרא (עו, יב):אין תהילים 

מסוגל 'ַלּמֹוָרא' פאר פחדים; שפעטער האב איך געזען אז דער טשערינער רב זכר צדיק 

דעם רמז אין זיינע מראה מקומות, ער טייטשט אויס אז יובלו מיינט  לברכה ברענגט

 יטבלו, עיין שם.

ט פון דיינע פחדים וואס בוזשעוועט אין דאס וואס דו ביסט אזוי שוואך, דאס קומ

דריי זאכן מאכן שוואך דעם מענטש,  (גיטין ע.):דיר, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דו גייסט ארום מיט אומזיסטע פחדים: 'וואס גייט זיין?' די ערשטע זאך איז פחד; 

אפשר גייסטו שר גיי איך שטארבן?' פארוואס זאלסטו טראכטן און מורא האבן אז 'אפ

שטארבן ווען יעדער איינער דארף דאך צום סוף שטארבן? קיינער בלייבט נישט דא 

די מעשה וואס האט בזה העולם, מיר אלע זענען צייטווייליגע געסט. דו ווייסט דאך 

פאסירט ביים רבי'ן, אז א איד איז געקומען וויינען צום רבי'ן אז זיין זון איז נישט געזונט 

זייער דערשראקן פון שטארבן, האט דער רבי גערופן דעם זון און אים מחזק און ער איז 

 געווען, ער האט אים געזאגט: "וואס האסטו אזוי מורא פון שטארבן, יענע וועלט איז

פיל א שענערע וועלט ווי די וועלט", און דער רבי האט אים מחזק געווען ער זאל נישט 

 .(חיי מוהר"ן, סימן תמה)עלט מורא האבן פון אוועק גיין פון דער וו

א שאד אפצולעבן ימים ושנים מיט פחדים: 'וואס גייט זיין?' און 'וואס גייט זיין 

נט, יעצט האסטו נחת, יעצט האסטו שלום נאכדעם?' לעב מיטן יעצט; יעצט ביסטו געזו

עץ, ערך (עיין בספר פלא יובית, נו פארוואס זיך זארגן מיטן עתיד?! זינג זיך דעם מאמר החכם 

"ֶהָעָבר ַאִין", וואס איז שוין געווען איז געווען, "ְוֶהָעִתיד ַעַדִין", וואס גייט זיין איז  דאגה):

ַעִין", און די הוה איז דאך נישט מער ווי איין רגע, דאך נאך נישט דא, "ְוַההֹוֶוה ְּכֶהֶרף 

אגה'ט העלפט דאס "ַדֲאָגה ִמַּנִין", איז דאך נישט שייך צו דאגה'נען; ווען א מענטש ד

 נישט פארן פראבלעם, עס מאכט נאר אז דער מענטש זאל ווערן אפגעשוואכט.

שיינע זאכן  אנטלויף צו די תורה וועסטו ניצול ווערן פון אלע פחדים; פארצייל

(ספר המידות, אות פחד, סימן דער רבי זאגט  פון די פרשה וועסטו ניצול ווערן פון פחד, אזוי ווי
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י ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ְסעּוָדה ִנּצֹול ִמַּפַחד", אז מען לערנט בשעת'ן "ַעל ְיֵד  לב):

 עסן ווערט מען געראטעוועט פון אלע פחדים.

י קינדער אין ברסלב'ע מוסדות וכו'; די עצה פאר דעם איז נאר ין שיקן דבנוגע ארי

זיך אליינס, אז מען זאל בלייבן קודם פאר  -תפילה, מען דארף מאכן אסאך תפילה 

מקושר צום רבי'ן און נישט זיין קיין אלטער חסיד, און אויך אסאך תפילה פאר די 

 ידן.קלעך זיי זאלן זיין ערליכע איקינדער און איינ

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אליין, וועסטו האבן חיזוק אויפ'ן סדר דרך הלימודקוק נאר אויף דיר 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ... לכבוד 

 יין בריוו.איך האב ערהאלטן ד

דו דארפסט פון מיר חיזוק?! קוק זיך אן וועסטו האבן חיזוק. דו ביסט קוים מקורב 

געווארן צום הייליגן רבי'ן און אין א קורצע צייט האסטו שוין זוכה געווען צו מסיים 

זיין מסכת ברכות פון תלמוד בבלי; וואס איז שייך א גרעסערע חיזוק אויפן 'סדר דרך 

 אליינס אנקוקן?!זאלסט זיך  הלימוד' ווי דו

ו איין מאל ענדיגן א מסכתא, ווער רעדט לאפימען קען דורך לעבן א גאנץ לעבן אן 

נאך פון ששה סדרי משנה, אבער ווי נאר מען איז זוכה אוועקצולייגן אלע חכמות און 

מען הייבט אן לערנען אויפן סדר דרך הלימוד, לערנט מען דורך די גאנצע תורה אין א 

 רצע צייט.קו

וק נישט אויף קיינעם, דער עיקר זאלסטו קוקן אויף זיך אליינס; מענטשן קען ק

מען אפנארן, מענטשן קיין מען אויספאפן. מען קען אויסקוקן ווי א חסידי'שער 

אינגערמאן, א חשוב'ער איד, אבער דער אמת ווייסט נאר דער אייבערשטער, אז מען 

רבי רעדט צו דיר; ער האט א שפראך צו וי נאר דער איז דורך געפוילט מיט שמוץ. זע ו

אלעמען, ער ווייזט פאר יעדען איינעם א וועג ווי אזוי צוריק צו קומען צום אייבערשטן 

 דורך לערנען די הייליגע תורה. -

זאלסט נישט מיינען אז דער יצר הרע וועט דיר אזוי שנעל אפלאזן; ער איז נישט 

דערפאר וועט ער דיר מחליש דעת זיין,  אזוי שנעל. מסכים צו פארלירן א קאסטומער

 ער וועט זיך פארשטעלן אין כל מיני מענטשן אבי דו זאלסט אפלאזן דעם רבי'ן.
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ווער נישט נתפעל פון דיינע כלומר'ישע חברים, בפרט פון דער וואס זוכט אזוי 

ען נישט צו אויפצוטון לשם שמים, עס גייט אים אין לעבן אז דו 'זאגסט' משניות, ער ק

קוקן ווי דו 'זאגסט' גמרא, ער ברענגט דיר ראיות פון שלחן ערוך הרב הלכות תלמוד 

תורה אז מען איז נישט יוצא ביי תורה שבעל פה אויב מען זאגט, זאל ער דיר ווייזן וואס 

ַחת "ִלְלמֹוד ַּפַעם ַא  (שלחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה סימן ב, סעיף י):ער ברענגט דארט ווייטער 

ר ָּכל ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי ּוְמִכיְלָּתא ְוִסיְפָרא ְוִסְפִרי ְוּתֹוֶסְפּתֹות ְוָכל ַהִּמְדָרִׁשים ְּכֵסֶד 

ִמַּתָּנִאים ְוֲאמֹוָרִאים ֶׁשָּכל ִּדְבֵריֶהם ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּנְּתָנה ְלמֶׁשה ִמִּסיַני ְּכמֹו ַרּבֹות 

ִּב"י ַעל ֻּכָּלן ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְגמֹור ָּכל ַהּתֹוָרה ְדָרֵׁשי ַרְׁש ְוַּתְנחּוָמא ּוְּפִסיְקּתֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ּוִמ 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֻּכָּלּה ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו, ְלַקֵיים ִמְצַות ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוגֹו' ְּכמֹו 

ַכח", און ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלַמְעָלה, ְוַאף ֶׁשִּיְׁשַּכח ַהּכֹל ֲהֵרי ֶלָעִתיד ָלבֹא ַיְזִּכירּוהּו ָּכל ִלּמּודֹו ֶׁשָּׁש 

"ֵיׁש ְלָאָדם ַלֲעסֹק ְּבָכל ַהּתֹוָרה ַגם ִּבְדָבִרים ֶׁשא יּוַכל ְלָהִבין, ּוְלָעִתיד  (סעיף יג):אכדעם נ

ָלבֹא ִיְזֶּכה ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָעַסק ָּבּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוא ִהִּׂשיָגּה ִמּקֶֹצר ַּדְעּתֹו", א 

ע תורה אפילו ער פארשטייט אגן די גאנצמענטש זאל כאטשיג איין מאל אין לעבן דורך ז

נישט, אזוי וועט ער זוכה זיין צו פארשטיין אויבן אין הימל ווען דער אייבערשטער 

 וועט לערנען מיט זיין נשמה.

עס איז נישט דא קיין צייט צו ענטפערן פאר לצים; געדענק וואס שלמה המלך 

ביסטו קלוג פאר דיר,  -יסטו קלוג ", אויב בָחַכְמָּת ּלָ  -"ִאם ָחַכְמָּת  (משלי ט, יב):זאגט 

מאכסטו פון דיר אליין ליצנות; ווען  -ְלַבְּד ִתָּׂשא", און אויב מאכסטו ליצנות  -"ְוַלְצָּת 

איינער מאכט ליצנות פונעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד, מאכט ער נישט ליצנות פון רבי'ן, 

ען דער מלאך מיט די טויזנט עס וועט קומער מאכט ליצנות פון זיך אליינס. ווייל ווען 

אויגן און אים אהיים רופן וועט גארנישט ניצן; ער וועט קענען שרייען און וויינען אבער 

ער וועט אוועק גיין פון די וועלט נאקעט, ער וועט נישט וויסן וואס צו טון פאר בושה 

ער וועט בלייבן  ֶׁשָׁשִניָת"; ִמְׁשָנה ווען מען וועט אים פרעגן: "ֲערֹ ִמְקָרא ֶׁשָקִריָת"; "ֲערֹ 

מיט אן ארויסגעשטעקטן צינג, ווידעראום דער וואס האט יא געפאלגט דעם רבי'ן און 

"ַוִּתְׂשַחק ְליֹום  (משלי לא, כה):געלערנט פלייסיג אויפן סדר דרך הלימוד, ביי אים וועט זיין 

 ער וועט לאכן ביים לעצטן טאג. -ַאֲחרֹון 

ון די אלע וואס לאכן און שפעטן אפ פון דיין לערנען; וויסנדיג פ מאך דיך נישט

די וועלט זאגט: "לאכן, לאכט דער וואס לאכט צום לעצט"; ווער לאכט באמת? דער 

וואס לאכט ביים סוף. ווען איינער מאכט אוועק דעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד, ער לאכט 

יעצט קען מען נאך ערנט", הגם אפ דערפון און מאכט ליצנות: "עס הייסט נישט געל

נישט לאכן אבער ווען עס וועט קומען דעם לעצטן טאג, דעמאלט וועט מען קענען 
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צענדליגער מאל  -לאכן, ווייל מען גייט צוריק צום אייבערשטן אנגעפילט מיט תורה 

מסיים געווען ששה סדרי משנה; בבלי; ירושלמי; תוספתא; רמב"ם; טור; שלחן ערוך; 

ון אלע מדרשים; דעמאלט וועט זיין א גרויס געלעכטער, ביי יענעם קוני זוהר אזוהר; תי

"ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני", וואס דאס גייט  (רות א, כא):וועט נעבעך מקוים ווערן 

ארויף אויף א מענטש וואס ער האט נישט אויסגענוצט זיינע יארן, וואס דאן קלאגט די 

ה ָהַלְכִּתי", איך בין אראפ געקומען אנגעפילט מיט כל התורה כולה, ִני ְמֵלָא נשמה: "ֲא 

 אבער: "ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני", איך גיי צוריק ליידיג.

וועגן קומען צו פארן צו מיר אויף שבת וכו', איך מיין אז עס פעלט נישט אויס, 

זיך אונטער די ואס דרייען מען קען זיין פון דער ווייטנס און זיין מער מקושר ווי די ו

פוס. עס איז נישט דא וואס צו זען דא, מיר האבן דא א קאך וואו מען קאכט גוטע עסן 

און מען טיילט דאס אויס אין די גאנצע וועלט; די עסן איז אזוי געשמאק און בא'טעמ'ט 

ואו אז מען קען לעבן פון דעם א גוט לעבן. וועט איינער זאגן: "איך מוז זען די קאך ו

ט די עסן, איך מוז זען דעם קעכער וואס קאכט די עסן", קען זיין אז ער וועט מען קאכ

קומען אין קאך און זען ווי דער קעכער גייט אנגעטון מיט א שמוציגן כאלאט און ווי 

דער קאך זעט אויס וועט ער נאר האבן קשיות וכו', ענדערש נעם די דיבורים און שכל 

 און לעב מיט דעם.

לוק צווישן דעם רבי'ן און אנדערע רבי'ס? דער רבי געבט דיר א דער חי איז וואס

 וועג דו זאלסט קענען לעבן אפילו ווען דו שטייסט נישט נעבן רבי'ן וד"ל.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .פאררעכטן די צייןא פרוי קען פועל'ן גאר אסאך מיט איר תפלה. 

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

זאלט איר בעטן פונעם אייבערשטן אויף אייער אייגענע  -וואס איר דארפט 

ע תפילות ביים שפראך; ווען א פרוי וואלט געוויסט וואס זי קען פועל'ן מיט איר

אייבערשטן, וואלט זי געבעטן דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך נאכאמאל און נאכאמאל 

ר צינדט אן די שבת ליכט זאלט איר זיך שעת איביז זי וואלט געהאלפן געווארן. בפרט ב

אוועק זעצן ביי די ליכט און בעטן דעם אייבערשטן אויף אלעס וואס ליגט אייך אויפן 
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אז ער זאל זיין ערליך און האבן הצלחה, און פאר  -יך, פאר אייער מאן הארץ; פאר אי

 וועלט. אכן דיאז איר זאלט זוכה זיין צו קינדער וואס וועלן ליכטיג מ -קינדער 

בנוגע אייער ציין וכו'; אודאי זאלט איר גיין צו אן אנדערן דאקטער און זיך 

טונג געבן אויסצוקוקן שיין. ווען פאררעכטן די ציינער ווייל א אידישע פרוי דארף אכ

עס איז א ציין וואס מען זעט נישט איז איין זאך, אבער אז דאס איז פון די פאדערשטע 

אס צו פאררעכטן כדי איר זאלט נושא חן זיין ביי אייער מאן נרו זאלט איר זען דציינער 

 יאיר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ער מאןטיגיעצאייער גוט מיט  טסנישט אויף צוריק, לעב טקוק

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 תחי'. ... מרת 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

די ערשטע זאך דארפט איר וויסן אז די גאנצע זאך פון שידוכים איז א 

בערשטנ'ס פארבארגענע זאך און איז פארהוילן פון אלעמען, דאס ליגט נאר אין דעם איי

מיר געפונען סיי אין די תורה  (בראשית רבה סח, ג)הענט. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א שידוך האט נאר מיטן אייבערשטן, אין די תורה שטייט און נביאים און אין כתובים אז 

אל האבן געזאגט פאר אליעזר ווען ער האט געוואלט נעמען ולבן און בת (בראשית כד, נ):

דה אז דער שידוך איז פונעם קה פאר יצחק אבינו, "ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר", מיר זענען מורב

משון הגיבור האט גענומען א פרוי זיינע ש (שופטים יד, ד):אייבערשטן, אין נביאים שטייט 

עלטערן האבן נישט געוואלט זאגט די תורה "ְוָאִביו ְוִאּמֹו א ָיְדעּו ִּכי ֵמה' ִהיא", זיינע 

טערן האבן נישט געוויסט אז דער שידוך קומט פונעם אייבערשטן, און אין כתובים על

מעגן קען מען באקומען בירושה שלמה המלך זאגט א הויז און א פאר (משלי יט, יד):שטייט 

פון עלטערן אבער "ּוֵמה' ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת", א שידוך קומט פונעם אייבערשטן, זעען מיר 

 האט נאר מיטן באשעפער. איבעראל אז א שידוך

דערפאר אז איר זענט אריבער געגאנגען די גאנצע פרשה מיט אייער פריערדיגן 

טער אייך געהאלפן אז איר האט נאכאמאל חתונה מאן וכו' און יעצט האט דער אייבערש

געהאט, דארפט איר אנהייבן א נייעם בלעטל אין לעבן און פארגעסן פון אייער 

. איר זאלט פרובירן מיט אלע אייערע כוחות אויפצובויען א נייעם פריערדיגער מאן וכו'

יגע לעבן, שטוב פארן אייבערשטן; עס איז טאקע זייער שווער צו פארגעסן די פריערד
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דאס איז נישט נאר ביי אייך אז איר בענקט זיך וכו', נאר אזוי גייט דאס ביי אלע וואס 

ווען  (פסחים קיב.):הייליגער תנא רבי עקיבא האבן נאכאמאל חתונה, אזוי ווי עס זאגט דער 

א מאן און ווייב האבן חתונה א צווייטע מאל טראכטן זיי צוריק פון זייער פריערדיגע 

מיט דעם אלעמען דארפט איר זיך שטארקן און אנהייבן פונדאסניי אזוי ווי דער  לעבן;

 רבי האט אונז געלערנט, אלץ אנהייבן פונדאסניי.

נישט גענוג ליבשאפט וכו', זאלט איר וויסן אז רט אז ער געבט דאס אז איר שפי

ַהָּפִנים ַלָּפִנים, ֵּכן  "ַּכַּמִים (משלי כז, יט):דער לעבן איז ווי א שפיגעלע; שלמה המלך זאגט 

ווען  -ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", אזוי ווי ווען מען קוקט אין וואסער שפיגלט מען זיך דערין 

א שמייכל און ווען מען איז זויער זעט מען א זויערע בילד, אזוי מען שמייכלט זעט מען 

ר שמייכלט אויך איז די לעבן; אויב מען שמייכלט צו א 'שפיגל' זעט מען ווי איינע

 צוריק, און אויב מען ווייזט א זויערע פנים צום 'שפיגל' זעט מען צוריק א זויערע פנים.

כל עולמים; דאנקט און לויבט שטארקט אייך מיט אמונה פשוטה אינעם בורא 

ן פאר אלעס גוטס וואס ער טוט מיט אייך, וועט ער אייך געבן גוטס דעם אייבערשט

 בכפלי כפלים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווען דער טאטע שלעפט דאס קינד צו שלעכטס

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ה' פרשת חיי שרה, כ"ג מר - בעזרת ה' יתברך

 תחי'. ...מרת 

 ערהאלטן אייער בריוו.האב איך 

פון אייך עס איז זייער שרעקעדיג צו ליינען וואס איר שרייבט, אז אייער קינד בעט 

איר זאלט אים אנכאפן וכו' וואו זיין טאטע כאפט אים אן השם ישמרינו; מען דארף 

 טראכטן מיט ישוב הדעת וואס מען טוט דא ווייטער.

יר זאלט אים קינד זאגט אייך נאכאמאל א איך וואלט אייך געראטן אז אויב אייער

אנכאפן וכו' אדער ווען איר באדט אים, זאלט איר אים שיין און איידל זאגן די ווערטער: 

"דא טאר מען נישט לייגן די הענט, עס איז א גרויסע עבירה", דעמאלט וועט 

און ארויפשווימען דער אמת וואס דער טאטע טוט מיט אים; אויב ער הייבט אן רעדן 

ער אכטונג געבן נישט צו ווערן היסטעריש נאר אויסהערן יעדע פארציילן דארף מען זיי

איינציגע ווארט און דעטאל, אויב שטעלט זיך טאקע ארויס אז ער איז א קראנקער 
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דארף מען דאס איינגעבן און פארלאנגען אז ער זאל נישט קענען זיין אליינס מענטש 

 מיט די קינדער.

די קינדער זיי זאלן זיך עקלען פון א הונט; מוהרא"ש  טער מחנך זייןאיר זאלט וויי

זאגט אז מען זעט ווי אידישע קינדער האבן בטבע מורא און עקלען זיך פון א הונט. ווען 

איר רעדט צו די קינדער זאלט איר אים נישט אוועק מאכן נאר זיי מחנך זיין אז א הונט 

"ִמי ֶׁשְּמַגֵּדל ֶּכֶלב  מידות, אות המתקת דין, סימן צב):ר ה(ספרבי זאגט  ברענגט טומאה, און דער

ְמעֹוֵרר ִּדין", ווער עס ציט אויף א הונט אין שטוב ברענגט אויף זיך דינים; ערליכע אידן 

טומאה אין שטוב, בפרט פאר דעם וואס  טהאבן נישט צו טון מיט קיין הונט, עס ברענג

 כאפט עס אן.

ן קדושה דארף מען דאס זאגן ינע קינדער פון רעדט צו קלינאכאמאל, ווען מע

 זייער רואיג און זיכער, נישט דערשראקן און קעקעצדיג כדי מען זאל נישט ערגער מאכן.

עס איז זייער שווער פאר א מאמע אליינס צו מגדל זיין די קינדער, בפרט ווען זייער 

אלט איר ווייטער גוטע ריכטונג; דאך זטאטע זוכט צו שלעפן די קינדער אויף די נישט 

ישע חינוך, אז מען יין און נישט אפלאזן אייערע קינדער פון זיי געבן אן ערליכע אידאנג

 נסט העלפט דער אייבערשטער שלא כדרך הטבע.מיינט עס ער

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט טרעפן בקרוב א גוטע שידוך און קענען 

 .דער אלץ ערליכע אידןמחנך זיין אייערע קינ

... 

~~~~~~~~~~ 
דאנקען דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך וואס מען האט אין לעבן; די 

געוואלדיגע תועלת פון לערנען אינדערהיים; זיך מחזק זיין אין די מצוה פון עסן דריי 

 סעודות אום שבת.

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 יאיר. לכבוד ... נרו

דאנק און לויב דעם אייבערשטן אז דו האסט חתונה געהאט און דו האסט א ווייב 

מיט ליכטיגע קינדער, ערליכע אידן דאנקען יעדן טאג דעם אייבערשטן אויף זייער 

מען האט אין לעבן א מתנה פונעם  ווייב. ביי ערליכע אידן איז יעדע זאך וואס

איז דאס א מתנת חינם פונעם אייבערשטן,  – אייבערשטן; מען האט געטראפן א שידוך

דאס ווייטער א מתנה פונעם אייבערשטן, מען האט  איז –מען האט חתונה געהאט 
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איז דאס גאר א גרויסע מתנה פונעם אייבערשטן; אויף יעדע זאך דאנקט מען  –קינדער 

 ען לויבט דעם אייבערשטן.און מ

וואוילע ווייב וואס וויל דאנק און לויב דעם אייבערשטן אז דו האסט א 

אן ערליכער שטוב, זי וויל אז די קינדער זאלן אויפוואקסן מיט  אויפשטעלן מיט דיר

יראת שמים. די וועג צו דעם איז אז די קינדער זאלן זען זייער טאטע מאמע לעבן מיט 

פאר זע צו לערנען אין שטוב יעדן טאג; מאך זיך א קביעות צו לערנען יראת שמים, דער

 ן שטוב ביינאכט אביסל תורה, דאס וועט אויפלייכטן די גאנצע שטוב.אי

איז נישט דא קיין תירוצים נישט צו  "סדר דרך הלימוד"אז מען לערנט אויפן 

לערנט אויפן קול.  לערנען; מען דארף נישט קיין חברותא, מען זיצט אין שטוב און מען

ע גמרא ניגון, די ווענט שרייען אין אזא שטוב ווערן די ווענט אנגעזאפט מיט די זיס

 (תענית יא.):אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ארויס: 'דא וואוינט אן ערליכער איד',

גן עדות "ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ְוקֹורֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ְמִעיִדים ּבֹו", די ווענט פונעם שטוב זא

וואס עס טוט זיך אין שטוב; די דאך שרייט ארויס וואס דא טוט זיך, אזוי ווי עס שטייט 

 "ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק, ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה". (חבקוק ב, יא):

אזוי וואקסן די קינדער אויף מיט א טאטע וואס לערנט, דער מאן ווערט חשוב און 

ס אויגן און אלעס טוישט זיך צום גוטן. אזוי ווי חכמינו זכרונם בא'חנ'ט אין זיין ווייב

"ֶׁשַּמֲעַלת ֵחן ַעל לֹוְמֶדיָה", די תורה איז מסוגל אויף חן, אזוי ווי  (עירובין נד:):לברכה זאגן 

"ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן"; און אז עס איז דא חן ווערט אלעס  (משלי ה, יט):עס שטייט 

 ט צוזאמען מיט ליבשאפט און אחדות.מסודר, מען לעב

נעם זיך פאר צו עסן דריי סעודות שבת און זוך נישט קיין היתרים פון יוצא זיין די 

סעודה אן זיך וואשן, דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו אמונה אינעם אייבערשטן. דער רבי 

לעך עסט', און "דער אייבערשטער זאגט: 'קינדער(חיי מוהר"ן, סימן לב) האט אמאל געזאגט 

אז מען עסט שבת די דריי  (שבת קיח.):מען עסט נישט"; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

סעודות ווערט מען געראטעוועט פון דריי שלעכטע זאכן: גיהנום, חבלי משיח, און די 

 מלחמה פון גוג ומגוג.

 א פרייליכן שבת.

 איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב תחי'.

... 

~~~~~~~~~~ 
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און אין מיינע  מיין הארץ "באשעפער העלף דעם רבינ'ס פייער זאל טליען אין

 ."ס הערצער עד סוף כל הדורותקינדער

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 מרת ... תחי'. 

נט זיך נאכט און איר זעאיך האף אז איר האט הנאה געהאט פון די שיעור מיטוואך 

 מחזק מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

בשעת איר צינדט אן די שבת ליכט זאלט איר בעטן פאר אייך, אייער מאן און 

קינדער; דעמאלט איז א גרויסע עת רצון אין הימל צו פועל'ן ישועות. אויך ווען אייער 

דן צום אייבערשטן די ליכט און רע מאן נרו יאיר גייט אין שול זאלט איר ווייטער זיצן ביי

בעטנדיג דערביי פאר אייך און אייער מאן אז איר זאלט צוזאמען אויפבויען א שיינע 

 שטוב, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

מיינט נישט אז אייער תפילות זענען נישט ווערד ביים אייבערשטן, נאר ביים 

ס ווארט וואס א איד בעט דן איינעם; יעדעאייבערשטן איז חשוב יעדן תפילה פון יע

פונעם אייבערשטן גייט ארויף זייער הויך און דער אייבערשטער נעמט דאס אן, נאר 

 אסאך מאל דארף מען אויסווארטן די ישועה.

אסאך מאל בשעת מען צינדט די ליכט איז אנגעצויגן אין שטוב און מען קען נישט 

ווערטער צום אייבערשטן  ארויס זאגן אפארבעטן מיט ישוב הדעת, דאך זאלט איר 

אפילו אן ישוב הדעת; ווען איר לייגט די הענט אויפן פנים זאלט איר בעטן: 

"אייבערשטער העלף מיר און מיין טייערע מאן מיר זאלן לעבן מיט ליבשאפט; טאטע 

אמאל וויל האב רחמנות אויף מיינע קינדער זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון שלעכטס"; 

 טוט גארנישט, דארף מען געדענקען אז אביסל איז אויך גוט. ען אסאך און מעןמ

ווארטס אויס עס זאל ווערן רואיג אין שטוב און דעמאלט זאלט זיצן ביי די ליכט 

און בעטן דעם אייבערשטן אלע אייערע תפילות; לייגטס אייערע הענט אויף די אויגן 

זיצט ביי די הייליכע ליכט גייט אין שול.  נאכאמאל נאכדעם ווען אייער מאן נרו יאיר

און בעטס דעם אייבערשטן פאר אייך און אייער מאן אז איר זאלט שטענדיג האבן א 

 געפיל צום הייליגן רבי'ן.

א חתן האט מיר נעכטן געפרעגט אויף וואס ער זאל דער עיקר בעטן, וואס איז 

די פייער פון זאלסטו בעטן אז דער עיקר אין לעבן; האב איך אים געזאגט: "דער עיקר 

רבי'ן זאל ברענען ביי דיר אין הארץ דיין גאנץ לעבן". דער הייליגער רבי האט געזאגט 
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"ָהֵאׁש ֶׁשִּלי ּתּוַקד ַעד ִּביַאת ַהָמִׁשיַח", מיין פייער'ל וועט שוין טליען  (חיי מוהר"ן, סימן רכט):

ז פער, העלף מיר א"הייליגער באשעביז משיח וועט קומען; בעט דעם אייבערשטן: 

דעם רבינ'ס פייער זאל אייביג טליען אין מיין הארץ און עס זאל טליען און ברענען אין 

. ווייל ווילאנג א מענטש איז מחובר צום צדיק האט ער אלעס, מיינע קינדער'ס הערצער"

 אבער אז מען לאזט אפ דעם צדיק האט מען גארנישט.

עפער, העלף מיר אז "הייליגער באש: דאס זעלבע זאלט איר בעטן ביי די ליכט

דעם רבינ'ס פייער זאל אייביג טליען אין מיין הארץ און עס זאל טליען און ברענען אין 

מיינע קינדער'ס הערצער; עס זאל ברענען אין מיין מאנ'ס הארץ, מיין מאן זאל האבן א 

ון טייער ביי מיר אגעפיל אין הייליגן רבי'ן און דעם רבינ'ס ווערטער זאל זיין חשוב און 

 .ביי מיינע קינדער"

 איר זאלט האבן א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דאנק דעם באשעפער אויף דיינע ציין, וועסטו נישט האבן קיין ציין ווייטאג

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

  לפ"ק

 מיין טייערער תלמיד ... נרו יאיר.  לכבוד

מיט די ציינער; מען  -דו און דיין ווייב  -ס וואס דו מוטשעסט זיך בנוגע דא

דערציילט פון א גרויסער צדיק פון פריערדיגן דור אז זייענדיג אינעם עלטער פון ניינציג 

איך האב יאר האט ער אמאל געוויזן פאר זיינע תלמידים זיינע ציינער און געזאגט: "

ל נישט געווען ביים ציין דאקטער; איך בין דאס אלע מיינע ציינער און איך בין קיינמא

תולה ווייל איך האב זיך צוגעוואוינט יעדן טאג צו דאנקען דעם אייבערשטן פאר מיינע 

ציינער. איך פלעג זאגן: 'איך דאנק דיר אייבערשטער פאר מיינע ציינער, אז איך האב 

האט מיר דער  געזונטע ציינער צו עסן און צו רעדן', דעריבערשיינע ציינער, 

 אייבערשטער געהאלפן אז איך זאל האבן מיינע אייגענע ציינער ביז די ניינציג יאר".

דעריבער זאלסטו פון היינט דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע דיינע געזונטע 

אייבערשטער העלפן אז דו וועסט פטור ציינער וואס ער האט דיר געגעבן, וועט דיר דער 

 ן ווייטאג.ווערן פון דיינע ציי

האלט מיט דיר שטענדיג ספרים, קונטרסים, סידיס וכו', אז ווען דו טרעפסט א איד 

 זאלסטו האבן ביי דיר סחורה אים מחי' צו זיין.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .לט פאר מענטשןמ'קען נישט טיילן גרויס צדקה, ווען מ'איז שולדיג גע

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר. לכבוד

האברך ... נרו יאיר האט מיר דערציילט אז דו ביסט אים שולדיג געלט און דו 

עדן טאג זאגסטו אים אן אנדערע תירוץ זיך ארויסצודרייען פון מאכסט חוזק פון אים; י

. היתכן דו נעמסט געלט און דו טוסט חסד מיט דעם, ווען דאס איז נישט דיין געלט? אים

 די געלט קומסטו פאר מענטשן.

באמת דארף איך מיר נישט אריין מישן, ווייל וואס האט דאס מיט מיר וכו' אבער 

געזאגט אז דו בארגסט געלט צו בויען די מוסד וכו', טענה'ט ער אז אז ער האט מיר 

 ז זיין געלט און ער פארפירט אז איך דארף זען עס זאל נישט ווייטער אנגיין אזוי.דאס אי

איך האב דיר שוין כמה פעמים געזאגט: צדקה איז זייער א גרויסע מצוה ווען דאס 

ז יענעמס געלט; דו פארשטייסט אליינס אז איז אייגענע געלט אבער נישט ווען עס אי

 י צו קענען געבן צדקה איז דאס אן עבירה.אויב וועט איינער גנב'נען געלט כד

אז מען האט חובות איז מען פטור פון מעשר און פון חומש, און הגם צדקה איז 

מען טאקע מחיוב צו געבן, אבער דאס קען מען מקיים זיין מיט א פרוטה יעדן טאג, 

 ר ווי קען מען געבן צדקה ווען מען קומט פאר מענטשן געלט?!אבע

זאל העלפן עס זאל דיר נתרחב ווערן, דו זאלסט האבן שפע צו  דער אייבערשטער

 באצאלן דיינע חובות און קענען טון חסד אן א שיעור.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אפילו דו האסט שוין געבעטן, זאלסטו בעטן נאכאמאל

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 , תלמיד "ת"ת היכל הקודש ברסלב". ... נרו יאיר לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 
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וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן; נישט איין מאל און נישט 

צוויי מאל, נאר אן א שיעור מאל. און אפילו דו האסט שוין געבעטן זאלסטו בעטן 

 ,ֲחִניָנא ְּבַרִּבי ָחָמא ִּביַר  ָאַמר" :)לב:(ברכות זאגן כמינו זכרונם לברכה חנאכאמאל, אזוי ווי 

א מענטש וואס האט געבעטן דעם  ",ְוִיְתַּפֵּלל ַיְחזֹור ֶנֱעֶנה ְוא ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָאָדם רֶֹאה ִאם

ר זעט אז ער האט עס נישט באקומען זאל ער נאכאמאל זאך און ע אייבערשטן אויף א

 ";ה'ְוַקֵּוה ֶאל  ,ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב', הַקֵּוה ֶאל " (תהלים כז, יד):שטייט בעטן, אזוי ווי עס 

שטן אויף יעדע זאך וואס דו דארפסט נאר, אלסטו אסאך בעטן דעם אייבערדערפאר ז

 ובפרט אויף קינדער און אויף ערליכע קינדער.

איך ווארט דו זאלסט מיר שרייבן יעדעס מאל דו מאכסט א סיום אויף א מסכתא 

 עסטו מיר מחי' זיין.און אויף משניות, דורכדעם וו

אין כיתה יעדעס מאל ווען א קינד מאכט א איך וועל אם ירצה ה' קומען צו אייך 

 סיום.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .איך קען יעדן העלפן, חוץ אן עזות פנים

 חשון שנת תשע"ט-מר דמברכים החודש, כ" –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. ... 

 יך האב ערהאלטן דיין בריוו.א

איך האף אז דו פירסט זיך מיט דרך ארץ אין שטוב צו דיינע עלטערן און אין שולע 

צו דיינע טיטשערס. ביים רבי'ן איז געווען א יסוד היסודות דרך ארץ; דער רבי האט 

געזאגט: "איך קען יעדן העלפן, חוץ אן עזות פנים"; פאר אן עזות פנים איז דא איין 

 "ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהּנֹם". (אבות ה, כ):זכרונם לברכה זאגן  גיהנום, אזוי ווי חכמינו –ה עצ

ווען דו לייגסט צדקה אין פושקע זאלסטו לייגן די געלט מיט ביידע הענט און 

"ִיֵּתן  (ספר המידות, אות צדקה, סימן כז):בעטן דעם אייבערשטן פאר הצלחה; דער רבי זאגט 

ָּלתֹו ִנְׁשַמַעת", מען זאל געבן צדקה מיט ביידע הענט, וועט י ָיַדִים, ְוִיְהֶיה ְּתפִ ִלְצָדָקה ִּבְׁשֵּת 

 אנגענומען ווערן די תפילה.

 פאלג אלעס וואס דיינע טיטשערס און מנהלת הייסן.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 .אלקאהאלפון שוין צייט דו זאלסט זיך אפלאזן 

 חשון שנת תשע"ט-מר דש, כ"מברכים החוד –חיי שרה  "ק פ'עש –השי"ת בעז

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן א בריוו פון דיין ווייב.

איך מיין עס איז שוין צייט דו זאלסט זיך אויפוועקן פון שלאף און אפלאזן די 

ווי דו  אלקאהאל; ווען דו וואלסט געזען ווי אזוי דו זעסט אויס ווען דו ביסט שיכור,

ר, אלע ווערן פארשעמט פון דיר, דיין ווייב, דיינע קינדער, וואלסטו ס נא'ביסט שטאט

 זיכער אויפגעהערט טרינקען.

עס איז כדאי דו זאלסט מאכן א שיעור אין ספר משלי, וועסטו זען דאס 

ויין, "ֵלץ ַהַּיין", א לץ טרינקט ו (כ, א):שעדליכקייט פון טרינקען וויין. שלמה המלך זאגט 

 "ֵׁשָכר", אז ער דארף אלטע וויין; ועוד. –מט און שרייט ער ברו –"הֶֹמה" 

איך בין אמאל געווען ביי מוהרא"ש אין שטוב, פונקט דעמאלט האט איינער 

געקלאפט אויפן טיר מיט זיין זון א בחור וואס איז נעבעך אריין געפאלן אין די תאוה 

שיקט פון שטוב, ש האט מיר נישט ארויסגעפון טרינקען וויין רחמנא לצלן. מוהרא"

האב איך געהערט ווי מוהרא"ש מוסר'ט דעם בחור ער זאל אכטונג געבן נישט צו 

טרינקען קיין וויין, און מוהרא"ש האט אים געהייסן לערנען יעדן טאג די תורה אין 

טרינקען; וואו דער רבי רעדט איבער די שעדליכקייט פון  (חלק ב, סימן כו)ליקוטי מוהר"ן 

ים געזאגט ער זאל יעדן טאג לערנען די תורה און נאכדעם זאגן די מוהרא"ש האט א

 תפילה פון רבי נתן אויף דעם תורה.

דאס זעלבע זאלסטו טון, אז דו ביסט נעבעך אזוי צוגעקלעבט צו אלקאהאל, אזוי 

און קינדער,  ווייט אז די אלקאהאל איז דיר וויכטיגער פון דיין לעבן און פון דיין ווייב

, נישט איין (חלק ב', סימן כו)רנען יעדן טאג לערנען די תורה אין ליקוטי מוהר"ן זאלסטו לע

מאל א טאג נאר אפאר מאל א טאג ביז עס זאל דיר אריין גיין אין די ביינער דעם רבינ'ס 

 ווערטער, וועסטו זוכה זיין ארויס צו קריכן פון די מחלה.

 :דערויף ןנתבי יט די תפילה פון רתורה מאיך שיק דיר דא די 

"ָצִרי ְלַהְרִחיק ִמִּׁשְכרּות ּוְלַדְקֵּדק ֶׁשּלא ִלְׁשּתֹות יֹוֵתר ִמיָכְלּתֹו, ְּכֵדי ֶׁשא ָיבֹוא ִליֵדי 

ׁש ִׁשְכרּות, ִּכי ְמַעט ַהְּׁשִתָּיה ְלִפי ַהּצֶֹר הּוא טֹוָבה ְלַהְרִחיב ַּדְעּתֹו. ְוַדע, ִּכי ַהַּדַעת ְמֻלּבָ 

ֶׁשּׁשֹוֶתה ְּבִמָּדה ָּכָראּוי ְלִפי ֶעְרּכֹו, ֲאַזי ִנְתַרֵחב ַּדְעּתֹו ְוִנְתרֹוֵמם מֹחֹו ַוֲאַזי ִנְגָּדִלין ַּבֲחָסִדים, ּוכְ 
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י ַהֲחָסִדים ְּביֹוֵתר ַעל ְיֵדי ַהְּׁשִתָּיה. ִּכי ְּכֶׁשִּנְתרֹוֵמם ַהַּדַעת, ִנְתרֹוְמִמין ְוִנְגָּדִלין ַהֲחָסִדים, ּכִ 

"ָּכל ַהִּמְתַּפֶּתה ְּבֵיינֹו, ֵיׁש ּבֹו ִמַּדַעת קֹונֹו", ִמְתַּפֶּתה  (ֵערּוִבין ס"ה):ֲחָסִדים ַּכַּנ"ל ַהַּדַעת ְמֻלָּבׁש ּבָ 

ַּדְיָקא, ְּבִחיַנת ֲחָסִדים ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַּיִין ִנְגָּדִלין ַהֲחָסִדים ְוֶזהּו ִמְתַּפֶּתה ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְגָּדַלת 

ִמְתַּפֵּיס ַאף ַעל ִּפי ֶׁשא ָהָיה ָראּוי ְלִהְתַּפּתֹות ְלִפי ֲחָסִדים ְסָתם ְוָהָיה ים הּוא ִמְתַּפֶּתה ּוַהֲחָסִד 

ָיכֹול ִלְהיֹות רֶֹגז, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהְגָּדַלת ַהֲחָסִדים ַעל ְיֵדי ַהַּיִין הּוא ִמְתַּפֶּתה ַּכַּנ"ל, ֲאָבל ַהּׁשֹוֶתה 

ַרָּבא, ִמְתַּגְּבִרין ּתֶֹקף ַהְּגבּורֹות, ְוַנֲעֶׂשה ַּכַעס ָורֶֹגז ְוִלְפָעִמים ְׁשַּתֵּכר ֲאַזי ַאְּד יֹוֵתר ִמַּדאי ּוִמ 

ִמְתַּגְּבִרין ְּגבּורֹות ְּדִסְטָרא ָאָחֳרא ְויּוַכל ָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות ְוכּו' ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַדע, ֶׁשַעל ְיֵדי 

ִּצָּוה מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי מֶׁשה הּוא ֹות ְוָהַאְזָהרֹות ֶׁש ִׁשְכרּות ׁשֹוְכִחין ָּכל ַהִּמְצו

 ְמֻלָּבׁש ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ּוַמְזִּכיר ָּכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַהִּמְצָוה

, ֶׁשהּוא ִּגיַמְטִרָּיא (ְּדָבִרים לג)ים ְמחֵֹקק ְּכֶנֶגד ְרַמ"ח ֵאיָבִר ַהַּׁשָּיָכה ְלאֹותֹו ֵאיָבר ִּכי ְרַמ"ח ִמְצוֹות 

"ֶּפן  (ִמְׁשֵלי ל"א):ְרַמ"ח, ֶׁשַּמְזִּכיר ְרַמ"ח ִמְצוֹות ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ַהִּׁשְכרּות ׁשֹוֵכַח אֹוָתם ִּבְבִחיַנת 

ְרַמ"ח ִמְצוֹות ֶׁשל מֶׁשה ַּכַּנ"ל, ִיְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק" ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּׁשִתָּיה ְוַהִּׁשְכרּות ׁשֹוֵכַח 

ְוִהְתַלְּבׁשּות מֶׁשה ָּבֵאיָבִרים ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּות ַהַּדַעת ַּבֲחָסִדים ַּכַּנ"ל, ִּכי מֶׁשה 

ַמ"ח ַעת ְוָהֵאיָבִרים ֵהם ְרַמ"ח ְּבִחיַנת ַאְבָרָהם ִאיׁש ַהֶחֶסד, ֶׁשהּוא ִּגיַמְטִרָּיא ְר הּוא ַהַּד 

 ֵאיָבִרים".

דערנאך זאלסטו זאגן די תפילה פון רבי נתן ווי ער בעט זיך ביים אייבערשטן מיט 

 :(תפלה כג)א תפילה געבויט אויפן רבינ'ס ווערטער 

ה ֱהִביֲאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב ַנְזִּכיָרה דֶֹדי ִמַּיִין ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָנרּוָצ "

ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו". ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב, ַרֵחם ָעַלי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, 

ַלֲעבֹד אֹוְת ָתִמיד ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹוב ּכֹל. ְוַזֵּכִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶלי ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֵעת וְ 

י ָהַרִּבים, ְוַתִּציֵלִני ְּבָכל ֵעת ֵמִרּבּוי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ּוְׁשָאר ַמְׁשִקים ְוִתְׁשמֹר אֹוִתי ְּבַרֲחֶמ 

י ִׁשְכרּות ְלעֹוָלם. ִּכי ַאָּתה ִּגִּליָת ַהְמַׁשְּכִרים, ֶׁשא ֶאְׁשֶּתה ְלעֹוָלם יֹוֵתר ֵמַהִּמָּדה ְוא ָאבֹא ִליֵד 

ַמֲעִביר ֶאת ָהָאָדם ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ַעל־ְיֵדי ָלנּו עֶֹצם ָרַעת ַהִּׁשְכרּות ַהַּמְטִריד ּו

ׁש ֶאְצֵלינּו ְּבָכל ִׁשְכרּות ׁשֹוְכִחין ֶאת ָּכל ָהַאְזָהרֹות ֶׁשל מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשהּוא ְמֻלּבָ 

ּוַמְזִהיר ֶאת ָּכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ֵאֶבר ָוֵאֶבר ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוַמְזִּכיר 

 ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהַּׁשָּיָכה ְלָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר, ֶׁשֵהם ְרַמ"ח ֵאיָבִרים ְּכֶנֶגד ְרַמ"ח ִמְצוֹת

ל ַהְּדָרִכים ַנֲעִׂשים ְלָפָניו ֲעֵׂשה. ְוַעל־ְיֵדי ַהִּׁשְכרּות ַחס ְוָׁשלֹום, ׁשֹוְכִחין ָּכל ֵאּלּו ָהַאְזָהרֹות, ְוכָ 

י ְּכִמיׁשֹור ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ִיֵּתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהֵּל ְּבֵמיָׁשִרים. ְוֶנֱאַמר, ְלִמי אֹו

. ַאֲחִריתֹו ְּכָנָחׁש ֲאבֹוי, ְלִמי ַחְכִלילּות ֵעיָנִים. ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהָּיִין ַלָּבִאים ַלְחקֹור ִמְמָס ְלִמי

ׁשֵֹכב ִיָּׁש ּוְכִצְפעִֹני ַיְפִריׁש. ֵעיֶני ִיְראּו ָזרֹות ְוִלְּב ְיַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות. ְוָהִייָת ְּכׁשֵֹכב ְּבֶלב־ָים ּוכְ 

 ֵּבל.ְּברֹאׁש ִח 
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־ְיֵדי ַהִׁשְכרּות ַרֲחָמָנא ַרֲחִמים, ַאָּתה ָיַדְעָּת ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ִנְׁשְקעּו ִּביֵון ְמצּוָלה ַעל ָמֵלא

ִליְצָלן, ְוִנְטְרדּו ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹות ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ַהִּציֵלִני ָמֵלא ַרֲחִמים, ָׁשְמֵרִני ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, 

ים ְקדֹוִׁשים, ָלם ִליֵדי ִׁשְכרּות ְּכָלל, ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּוִבְׁשָאר ְזַמּנִ ֶׁשא ָאבֹא ְלעֹו

ְלַכֵּון ֲאֶׁשר ְרצֹוְנ ֶׁשְּנַׂשַּמח ֶאת ַנְפֵׁשנּו ַעל־ְיֵדי ְׁשִתַּית ַיִין ְמַעט. ַזֵּכנּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ֶׁשִּנְזֶּכה 

ְלַהְרִחיב ִׂשְכֵלנּו א ִנְׁשֶּתה ִּכי ִאם ְמַעט ַהֻּמְכָרח ְּכִפי ְרצֹוְנ, ְּכֵדי ְלרֹוֵמם ַּדְעֵּתנּו ּוֶאת ַהִּמָּדה ֶׁש 

 ְוִלֵּבנּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש. ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְזֶּכה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ַהְּׁשִתָּיה ְלַהְרִחיב

ְּבִׂשְמָחה  ִדים ֶׁשַּדְעֵּתנּו ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם, ֶׁשִּנְזֶּכה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ַהְּׁשִתָּיה ִלְהיֹותּוְלַהְגִּדיל ַהֲחָס 

ּוְבטּוב ֵלָבב ֶּבֱאֶמת, ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַּדֵּבק ְּב ֶּבֱאֶמת ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ְוִלְזּכֹר ַעל־ְיֵדי־ֶזה יֹוֵתר 

 ְּבָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר ֶׁשַּמְזִהיר אֹוָתנּו מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוִנְתעֹוֵררְויֹוֵתר ֶאת ָּכל ָהַאְזָהרֹות 

ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶֹתי ְּביֹוֵתר ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹת ַהַּׁשָּיִכים ְלָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר. ְוִתְפַּתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת 

ֵרב ֵאֶלי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַעל־ְיֵדי ַהְּׁשִתָּיה ִּבְדֵבקּות ִנְפָלא ַוֲאִמִּתי ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי. ְוֶאְזֶּכה ְלִהְתָק 

ְנ ַהּטֹוב, ְוֶאְהֶיה ִמְתַּפֶּתה ְּבֵייִני ִּבְקֻדָּׁשה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ִּכְרצֹוְנ ַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת, ְוִיְהֶיה ִּכְרצֹו

ִמַּדַעת קֹוִני, ְוֶאְזֶּכה ְלַכֵּבד ֶאת ְיהָֹוה ֶּבֱאֶמת ֵמהֹוִני ִנְמַׁש ָעַלי ַהְרָחַבת ַהַּדַעת ְוַהֲחָסִדים 

 ּוִמְּגרֹוִני.

ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ָיַדְעָּת, ִּכי ַאף ְלִפי ֹגֶדל ַהְּגנּות ֶׁשל ַהִּׁשְכרּות ְּבִלי ִׁשעּור, ַאף־ ֹוִרּבֹונ

 ַעל־ִּפי־ֵכן ַהֶהְכַרח ִלְפָעִמים ִלְׁשּתֹות ְמַעט ִּבְׁשִביל ַהְרָחַבת ַהַּדַעת. ַּכֲאֶׁשר הֹוִדיעּונּו ֲחָכֶמי

ת ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוֹגֶדל ַמֲעַלת ַהְּׁשִתָּיה ִּבְקֻדָּׁשה ִלְׁשֶמ, ְּכמֹו רּוָהֲאִמִּתִּיים ֹּגֶדל ְּגנּות ַהִּׁשכְ 

ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָזָכה ְמַׂשְּמחֹו, א ָזָכה ְמַׁשְּממֹו. ָזָכה ַנֲעָׂשה רֹאׁש, א ָזָכה 

ְבִּדיל ַעל ַהַּיִין ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּוְלָבֵר ִּבְרַּכת ְלַה ַנֲעָׂשה ָרׁש. ְוַגם ָאנּו ְמֻחָּיִבים ְלַקֵּדׁש ּו

ַהָּמזֹון ַעל ַהּכֹוס ֶׁשל ַיִין, ִּכי ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיר ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַהְמַׂשֵּמַח ֱאִהים 

ִני אֹוִתי ְוֶאת ָּכל ֶחְבָרֵתינּו ְוֶאת ָּכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל, ּכֵ ַוֲאָנִׁשים. ַעל־ֵּכן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ְׁשֶמ, ְוזַ 

י. ֶׁשִּנְזֶּכה ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו ֵליַדע ְּבָכל ֵעת ְלַכֵּון ַהִּמָּדה, ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְתַרֵחק ֵמַהִּׁשְכרּות ְלַגְמֵר 

ב, ְּתַזֵּכנּו ְוִתְׁשמֹר אֹוָתנּו ֶׁשא ִנְׁשֶּתה יֹוֵתר ִמַּדאי ּטֹוּוָבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ְרצֹוְנ ְלַׂשְּמֵחנּו ִמֵּייְנ ַה 

בֹא ַרק ְמַעט ַהֻּמְכָרח, ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ּוְלַהְרִחיב ַּדְעֵּתנּו ּוְלַהְגִּדיל ַהֲחָסִדים, ְוא נָ 

לֹום ְּכָלל. ַרק ַאְדַרָּבא ִנְזֶּכה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ָׁש ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִליֵדי רֶֹגז ְוִדיִנים ּוְגבּורֹות ַחס וְ 

, ַהְּׁשִתָּיה ְלִהְתַּפּתֹות ַּבֲחָסִדים ִּדְקֻדָּׁשה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֶּבֱאֶמת ִּכְרצֹוְנ ַהּטֹוב

מַֹח ְּבִׁשְמ ְּבִגיָלה ְוַרֵּנן, ּוְלַדֵּבר ִּדְבֵרי־ְׂש ְּבאֶֹפן ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַּדֵּבק ְּב ֶּבֱאֶמת ְוָלִגיל ְוָלִׁשיר ְולִ 

תֹוָרה ְּבַהְרָחַבת ַהֵּלב ּוְבִׂשְמָחה ַמה ֶּׁשְצִריִכין ְלַדֵּבר ּוְלַגּלֹות. ְוָתִׂשים ַמְחסֹום ְלִפינּו ִלְבִלי 

ֵאין ְצִריִכין ְלַגּלֹות. ה ֶּׁש ִלְהיֹות 'הֹוֵל ָרִכיל ְמַגֶּלה סֹוד'. ִלְבִלי ְלַגּלֹות ָאז ַחס ְוָׁשלֹום, ַמ 

ָרא ְוִתְפַּתח ֶאת ִּפינּו ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ִּכְרצֹוְנ ַהּטֹוב, ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְק 

ְזֵרִני ִלְהיֹות ִּכְרצֹוְנ . עָ ֶׁשָּכתּוב, ְוִחֵּכ ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים
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ַהּטֹוב ְּבָכל ַהְּתנּועֹות, ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוְׁשָאר ֶהְכֵרִחּיּות, ַהּכֹל ֶאְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר 

 א ָאסּור ֵמְרצֹוְנַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת ְּבאֹותֹו ָהֵעת ְוַהְּזַמן, ְו ין ּוְׂשמֹאל ָיִמ טֹוב ֶּבֱאֶמת ְּכִפי ְרצֹוְנ

 ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה".

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן שכל נישט צוצורירן מער צו 

 אלקאהאל.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
וואס טו איך מיט מיינע קינדער וואס האלטן נישט ביים איינזיצן ביים שבת 

 טיש?

 שאלה:

 ישיבה שליט"א,לכבוד דער ראש 

איך האב אנגעהויבן הערן אייערע שיעורים דעם פארגאנגענעם זומער, און דאס האט מיר זייער 

געטוישט צום גוטן אין אלע הינזיכטן, ווי אויך האב איך אנגעהויבן לערנען תורה יעדן טאג, איך בין מעביר 

 ש ווי א נייער מענטש.סדרה, און איך זאג יעדן טאג דריי פרקים משניות, איך שפיר זיך ממ

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אלץ אז מ'זאל דערציילן 

מעשיות פאר די קינדער ביים שבת טיש, איך פרוביר די לעצטע פאר וואכן צו דערציילן מעשיות ביים טיש, 

ארום די גאנצע סעודה, איז דא עפעס אן עצה  אבער מיינע קינדער הערן מיר בכלל נישט אויס, זיי קריגן זיך

 אויף דעם?

 יישר כח, חיים

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-מר "א' פרשת חיי שרה, כגיום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.  חייםלכבוד 

דאס איז ווייל מיין נישט אז נאר דיינע קינדער זענען ווילד און שפרינגעדיג וכו', 

נטע קינדער שפרינגען און קריגן זיך ביים שבת טיש וגעז ;ר פון קינדערנטע נאטווגעז יד

סעודה  ידאז צו פראבירן מיט אלע חכמות צו מאכן איז און די ארבעט פון די עלטערן 

 .סאנטעזאל זיין אינטער

דארף מען מאכן אינדערהיים וען מען האט עלטערע קינדער און יונגערע קינדער ו

אר ביידע, מען קען נישט פארלאנגען פון קליינע קינדער צו נט פאסעאינטערדי סעודה 

זאל מען אנהייב סעודה אז גאנצע סעודה, דעריבער איז גוט ביים טיש במשך די זיצן 

און י לאנג זיי האלטן נאך מיט די סעודה, ווקינדער מער רעדן צו די קליינטשיגע 

מיט די  עןפארברענגמער זאל מען ן זיך שפילן עשפעטער ווען די קליינע קינדער גיי

מען פרעגט יעדן קינד א שאלה און מען  ,מען גייט איבער די פרשה ;עלטערע

 סאנטע מדרשים וכו'.עץ מיט אינטערופארברייטערט דעם תיר

חכמות און עצות דארף מען מאכן אסאך תפילות יעדע  פארשטייט זיך אז מיט אלע

זיין צו זיין פרייליך שבת מיט די  מען זאל זוכה אז שבת קומט צו גייןדער וואך פאר 

ווייל דער יצר הרע ציטערט זייער פונעם שבת, ער ווייסט אז שבת איז  .ווייב און קינדער



תשע"ט תדֹולְ ֹוּת| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לא    

א צייט וואס דער איד קלעבט זיך צו צום אייבערשטן און שבת בויעט דער איד זיין 

און  מחלוקתעס זאל זיין מאכט ער דערפאר זיין ווייב און זיינע קינדער,  ,שטוב

 זאגטדער הייליגער חיד"א ווי אזוי  .שטערטעאבי דער שבת זאל זיין צ ,אנגעצויגנקייט

ערב שבת קומט דער שטן אין יעדע אז  (מורה באצבע סימן ד, אות קמ)אין ספר עבודת הקודש 

ער האט  ;עס זאל אויסברעכן א מחלוקה צווישן מאן און ווייב מאכטשטוב און אידישע 

ייל ווען מאן שבת קודש, וום ואמאן און ווייב פארטראגן זיך, בעיקר זייער מורא ווען 

און ווייב פארטראגן זיך און לעבן צוזאמען באהבה ושלום דעמאלט האט ער נישט קיין 

"ִּבְמקֹום ְמִריָבה  (ספר המידות, אות מריבה, סימן סו): אזוי ווי דער רבי זאגט  ,שום שליטה אויף זיי

(ספר ר רבי דע נאך זאגטט וואו מען קריגט זיך דארט איז דער שטן; ָׁשם ַהָּׂשָטן", דאר

איז בשלום וועט מען האבן מען "ַהְּבָרָכה ָּבא ַעל ְיֵדי ָׁשלֹום"; אויב  המידות, אות שלום, סימן יח):

 דערפאר דארף מען זייער אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט קריגן ;ברכות

וועט ם אזוי ארו ,בייזערן אויף יעדע קלייניקייט וואס פאסירטמען זאל זיך נישט  און

 כע שבת.יעם שטן און זוכה זיין צו א פריילנל ווערן פוומען ניצ

 ;ספער ביי דיר אין שטובאכע אטמיא פרייל הערשןדער עיקר זאלסטו זען עס זאל 

ן א גאנצע קינדער ווארט .אז דו וועסט זיין פרייליך וועלן אלע פראבלעמען אוועק פאלן

צייט וואס מען פארברענגט מיט זיי מיט שמחה וואך פארן הייליגן שבת, שבת איז א 

 און מנוחה.

אז דער טאטע איז פרייליך  ;אלעס ווענדט זיך אין דעם ראש המשפחה אז געדענק

דער טאטע  .אז דער טאטע איז נערוועז דעמאלט איז זייער ביטער און איז אלעס גוט

ארף מען זען און ין עסק פון יעדע קלייניקייט, נישט יעדע זאך דמאכן קינישט דארף 

הערן; אז דו וועסט זיין פרייליך וועלן אלע וועלן זיצן נעבן מען נישט יעדע זאך דארף 

 .דיר און זיך פרייען מיט דיר ביי די סעודה

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיין חתונה?אזוי קען איך באקומען די ריכטיגע הדרכה צו  ווי

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א חתן, איך וואוין אין ארץ ישראל, און מיין גאנצע לעבן איז נאר די שיעורים פונעם ראש 

י חתונה מיט חתן ישיבה שליט"א. יעצט ווען איך האלט פאר די חתונה האב איך זייער מורא צוצוגיין צו ד
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וואס לערנט נישט אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט"א לערנט, איז דא עפעס א וועג ווי שיעורים פון א מדריך 

 אזוי איך קען באקומען די ריכטיגע הדרכה פאר מיין חתונה?

 א גרויסן יישר כח, בערל

 תשובה:

 לפרט קטן חשון, שנת תשע"ט-יום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מר - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד החתן בערל נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מוהרא"ש פלעגט שטענדיג דערציילן אז אין ברסלב איז געווען זייער א גרויסער 

לברכה (בעל מחבר  צדיק ברהם בן רבי נחמן מטולטשין זכרצדיק הרב הקדוש רבי א

פרש פון די וועלט, ך מובדל ומוספר "באור הלקוטים"), ער פאר זיך איז געווען גענצלי

ווען מען פלעגט אים בעטן הדרכות בענינים שבינו לבינה וכו', פלעגט  םאלע מיט דעם

"; דאס הייסט מען זאל זיך , ִהיט ַאיי פּון ְּכִריתּותִקיְנֶדעְרֶלעער שטענדיג זאגן: "

שט נכשל צו אכטונג געבן צו היטן הלכות טהרה, מען זאל חזר'ן הלכות נדה צו וויסן ני

 -הלכה, אבער נישט צו לייגן קיין שום פרישות, נאר ווען מען מעג ווערן אין קיין שום 

 מעג מען אלעס וכו' און אין די אומריינע טעג זאל מען היטן אלע הלכות.

דעריבער זאלסטו דורך לערנען הלכות טהרה אן א שיעור מאל. מוהרא"ש פלעגט 

שיעור מאל, היות י זאלן לערנען הלכות טהרה אן א כסדר מעורר זיין די אינגעלייט זי

דער הייליגער צדיק רבי אורי מסטרעליסק זכותו יגן עלינו האט גע'חזר'ט הלכות טהרה 

איבער טויזנט מאל; פלעגט מוהרא"ש זאגן: "אז דער הייליגער צדיק, וואס איז געווען 

רף פון סטרעליסק' האט מובדל ומופרש פון די וועלט, ווי מען האט אים גערופן 'דער ש

 חזר'ט טויזנט מאל הלכות טהרה, וואס זאלן מיר זאגן?"איבער גע'

הער נישט צו צו די וואס לערנען פרישות און חומרות וכו', ווייל חומרות נעמט 

אוועק דעם מענטש פונעם אייבערשטן; מיר האבן א שלחן ערוך, נעם דיר דעם שלחן 

ט אראפ צו נעמען ניש -יר דיך נישט אוועק דערפון ערוך פאר דיין וועג ווייזער און ר

 און נישט צוצולייגן, וועט דיר אייביג גוט זיין.

"ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא, ַרק ֵליֵל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן יב):קוק וואס דער רבי זאגט 

ְהֶיה ָׁשם ַהֵּׁשם ָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשּיִ ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ּוְלִהְסַּתֵּכל ּבְ 

ִיְתָּבַר", דער עיקר פון אידישקייט איז: פאלגן די הייליגע תורה בתמימות ובפשיטות, 

 און פאר מען טוט א זאך זאל מען קוקן צי דאס איז דער רצון פונעם אייבערשטן.



תשע"ט תדֹולְ ֹוּת| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לג    

ען געדארפט מאריך זיי מיר מוחל אז איך האב מקצר געווען בשעת איך וואלט וו

 איז זייער שווער צו שרייבן הדרכות פון בינו לבינה מפני הצניעות. זיין, אבער עס

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זוכה זיין צו בויען א בית נאמן בישראל און 

 אויפשטעלן שיינע ערליכע דורות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אויף וואס דארף מען פארקוקן ביי זיווג שני?

 :שאלה

 שליט"א,לכבוד דער ראש ישיבה 

איך בין א פרוי פון ארץ ישראל, א גרושה, איך זוך יעצט א פרישע שידוך אבער ס'גייט נישט אזוי 

 גרינג.

איך הער כסדר פונעם ראש ישיבה שליט"א אז מ'טאר זיך נישט צופיל וועלן ביי א שידוך, מ'טאר נישט 

אבער נישט ווי ווייט דאס גייט, דארף איך שטארק, איך ווייס  אפזאגן שידוכים ווייל ס'פאסט מיר נישט אזוי

פארקוקן אפילו אויף רוחניות'דיגע זאכן, אויב ער איז נישט אזוי ערליך, אדער נאר פארקוקן אויף גשמיות'דיגע 

זאכן, ווי יחוס כבוד און געלט? אויב דער ראש ישיבה שליט"א קען קלארשטעלן אויף וואס דארף מען יא 

 שט.ן און אויף וואס ניפארקוק

אויך וויל איך וויסן ווי אזוי צוצוגיין צו א שידוך וואס מ'טראגט אן, מוז עס גיין דוקא דורך א שדכן, 

אדער מעג איך אליין רעדן מיט'ן מדובר, ווייל אלס גרושה איז נישט אייביג גרינג צו גיין דורך א שדכן, איז 

 ישט גיין דורך א שדכן?מ'טראגט אן, און נ אויסגעהאלטן אליין צו רעדן מיט דעם וואס

 דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח אנצוגיין מיט אייער הייליגע ארבעט.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מר - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי' 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

רף מען געדענקען וואס חכמינו הקדושים זאגן צו טון א שידוך דא ווען עס קומט

ָנִסיב ִאיְּתָתא", גיי אראפ א מדריגה און האב חתונה; מען דארף וְ ת ַּדְרָּגא ֹוח"נְ  (יבמות סג.):

 חתונה האבן ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן און נישט זיין קלויבעריש.

עס איז געווען א מלך וואס  מעשיות, מעשה ב): (סיפורידער הייליגער רבי האט דערציילט 

זאגט דער  –האט געבויט פאלאצן ביים ים וכו', דער מלך האט נישט געהאט קיין ווייב 
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ווייל ער האט זיך נישט געקענט אויסקלויבן; די וואס ער האט געוואלט האט אים  –רבי 

לט האט ער נישט אויך פארקערט, די וואס האבן אים געווא נישט געוואלט און אזוי

געוואלט, דא איז דער רבי מרמז אז מען דארף זיך אכטונג געבן נישט צו זיין 

 קלויבעריש, נאר אראפ גיין א שטאפל און חתונה האבן.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן דער עיקר דארף מען קוקן אויף ערליכקייט; דער רבי זאגט 

ן איז ערגער פון א חי', ווייל אז א א מענטש וואס לעבט נישט מיטן אייבערשט ז'):

מענטש לעבט נישט מיט יראת שמים איז ער מסוגל צו הרג'נען א צווייטן, אזוי ווי 

"ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאִקים  (בראשית כ, יא):אברהם אבינו האט געזאגט פאר אבימלך 

 שמים איז נישט קיין מענטש.ַוֲהָרגּוִני"; ווייל א מענטש אן יראת ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

יעקב אבינו האט נישט געוואלט געבן זיין טאכטער דינה פאר עשיו הרשע און 

דערפאר האט ער באקומען אן עונש. זאגט מוהרא"ש, יעקב אבינו איז ענדערש גרייט 

ר פאר עשיו הרשע; ווייל די געווען צו באקומען אן עונש ווי איידער געבן זיין טאכטע

"ָּכל ַהַמִׂשיא ִּבּתֹו ְלַעם ָהָאֶרץ ְּכִאילּו ּכֹוְפָתּה ּוַמִּניָחּה  (פסחים מט:):ים זאגן אונז הייליגע חכמ

ִלְפֵני ֲאִרי", אויב איינער מאכט חתונה זיין טאכטער צו אן עם הארץ איז כאילו ער בינדט 

וואס לעבט נישט מיטן  זיין טאכטער און לייגט איר פאר א לייב; ווייל איינער

 סוגל צו שלאגן און הרג'נען די ווייב.אייבערשטער איז מ

בנוגע צי איר זאלט גיין דורך א שדכן אדער אליינס רעדן וכו'; ווי אזוי עס קומט 

אייך אויס גרינגער זאלט איר טון. דער עיקר זאלט איר זייער אכטונג געבן פון דער פיינט 

ִמן ַהְזַמן ִּכי הּוא "ִהָּזֵהר י ווי דער מאמר החכם לויטעט: וואס רופט זיך: "צייט", אזו

אז מען וויל נישט אוועק לייגן די גאוה, נאר מען קלויבט זיך און מען  אֹוֵיב ָרע ְּמאֹד";

 קלויבט זיך, איז ביז מען כאפט זיך איז מען שוין פארעלטערט וכו'.

ידוך און מיר דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט בקרוב טרעפן א ש

 מבשר זיין א גוטע בשורה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס איז שלעכט מיט א גראמער ביים קבלת פנים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א מאכט אוועק דאס נעמען א 

רוואס דאס איז זיין דעם חתן צו וויינען, איך פארשטיי נישט פאגראמער ביים קבלת פנים אז ער זאל מעורר 
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אזוי שלעכט, דער חתן ביום חופתו דארף דאך טאקע וויינען און זיך אויסבעטן פאר זיין נייעם לעבן אין וואס 

ער גייט יעצט אריין, וואס איז אזוי שלעכט אז מ'נעמט א גראמער אים מעורר צו זיין צו וויינען און זיך 

 סבעטן?אוי

 יישר כח, מענדל

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ג' פרשת חיי שרה, כ"א מר - בעזרת ה' יתברך

 מענדל נרו יאיר. החתן לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פתו האט זייער א גרויסע כח צו פועל'ן ישועות וחתן ביום ח ז אוויסן זאלסטו א

 אנדערע אידן.פאר זיינע קומענדיגע דורות און  פארזיך,  פארסיי  -אין הימל 

'ס טאכטער איז געקומען צום רבי'ן זיך נרבי םסיפור אז דע יאיז באקאנט ד עס

ין באקלאגן אז איר דינסט האט איר איבער געלאזט און זי דארף א דינסט צו העלפן א

שטוב, האט איר דער רבי געפרעגט: "האסט געבעטן דעם אייבערשטן פאר א דינסט 

מען וואסערע כח חתן כלה האבן ביום ווען דו ביסט געשטאנען אונטער די חופה?" זעט 

 חופתם; מען קען אין דעם טאג אלעס פועל'ן.

דאס וואס דו פרעגסט פארוואס מען מאכט אוועק דעם מנהג צו נעמען א בדחן 

וואס זאל מאכן וויינען דעם חתן ביים קבלת פנים וכו'; איך זאג נאר וואס איך האב 

ש פלעגט שטענדיג זאגן פאר חתנים, אז מקבל געווען פון מיין רבי מוהרא"ש. מוהרא"

עס איז א רחמנות אויף א חתן וואס מען דארף אים מאכן וויינען וכו'; וויינען דארף מען 

ר לכיריים, א קלוגע חתן ווארט נישט מען זאל אים מאכן דורכאויס דעם טאג בין תנו

ר חתן מקבל וויינען ווען ער קומט צו די חתונה בשעת'ן קבלת פנים, דעמאלט דארף דע

פנים זיין אלע וואס קומען אים ווינטשן מזל טוב, אננעמען זייערע ברכות און יעדן 

 חופה ווי עס דארף צו זיין.איינעם צוריק ווינטשן. א קלוגע חתן ניצט אויס דעם יום ה

דער מנהג איז אז חתן כלה זאגן אויס תהילים ביום חופתם, דעמאלט איז מען זיך 

לט פארן אייבערשטן אלעס וואס מען איז אריבער, מען איז זיך מתבודד, מען פארציי

אלע על חטא'ס וכו' און מען טוט  -דה, מען זאגט וידוי פון יום כיפור ומודה ומתו

 א פרישע קבלה אויף ווייטער. תשובה מיט

(עיין בקונטרס יום מוהרא"ש ברענגט דעם מנהג פון נעמען א בדחן ביים קבלת פנים 

"ְוַעל ֵּכן ַהִּמְנָהג ֶׁשֶאָחד אֹוֵמר ִּדְבֵרי ְּכבּוִׁשין ְּבֶדֶר ֲחרּוִזים ְּבִנּגּון ַהְמעֹוֵרר ֶאת  י'):הנישואין, אות 

ַר", דער מנהג איז צו נעמען א בדחן זאל מעורר זיין ַהָחָתן, ְוִלְמׁשֹ ֶאת ְלָבבֹו ֵאָליו ִיְתּבָ 
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ְצמֹו, ְוֵאינֹו ָצִרי : "ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ְּבעַ פירט אויסדעם חתן, אבער מוהרא"ש 

ֶׁשְּיעֹוְררּו אֹותֹו", וואויל איז דער וואס נוצט אויס די צייט ווי עס דארף צו זיין און דארף 

 כן וויינען וכו', עיין שם.נישט צוקומען אז איינער זאל אים מא

דער עיקר דארף א חתן כלה וויסן אז בשעת זיי גייען צו די חופה איז מען זיי מוחל 

 (מדרש שמואל יז, א; הובא ברש"י בראשית לו, ג):וי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן אלע עבירות. אז

ה מֹוֲחִלים ָלֶהן ֲעֹונֹוֵתיֶהן ... ְוַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה", פאר ד י דריי מענטשן איז מען מוחל "ְׁשׁשָ

א חתן וואס האט חתונה; מען הייבט אן א פרישע  -אלע זייערע עבירות, איינע פון זיי 

 לעבן.בלעטעל אין 

דער הייליגער רבי האט אמאל נאכגעזאגט פאר א חתן דאס וואס חכמינו זכרונם 

דער רבי האט אים דאס מסביר  "ֵּכיַצד ְמַרְּקִדין ִלְפֵני ַהַּכָּלה", (כתובות יז.):לברכה זאגן 

ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה", מרקדים  געווען: "ֵּכיַצד 'ְמַרְּקִדין ּוְמַדְּלִגין' ַעל ַמה ֶּׁשָהָיה ִלְפֵני ַהַּכָּלה, ַהְינּו

איז טייטש טאנצן און שפרינגען; מען דארף איבערשפרינגען וואס איז געווען פאר די 

געסן זיין גאנצע עבר און אנהייבן פונדאסניי חתונה; דאס הייסט, אז א חתן דארף פאר

 .(חיי מוהר"ן, סימן תקפו)

א בית נאמן בישראל און  דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זוכה זיין צו בויען

 צו דורות ישרים ומבורכים, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג איך גיין אין מקוה, אויב האב איך 'מורסע'?

 שאלה:

 ישיבה שליט"א,לכבוד דער ראש 

קודם וויל איך זיך באדאנקען פאר די אלע שיינע שיעורים און חיזוק ווערטער און דרשות, דער 

 די כח ווייטער צו אנגיין געזונטערהייט.אייבישטער זאל אייך געבן 

איך האב אסאך געהערט פון אייך איבער די גרויסקייט פון גיין אין מקוה יעדן טאג, אז דאס איז א 

 תיקון פאר די נשמה, און איך פלעג טאקע זייער מקפיד צו גיין אין מקוה יעדן טאג. גרויסע

ע אינפעקשאן, און לויט מיין דאקטער איז מקוה די לעצטע פאר חדשים האב איך זיך באקומען די מורס

יך די ערגסטע זאך פאר דעם, און אויך זאגט ער אז אנדערע קענען עס איבערכאפען אויב איך גיי. וויל א

פרעגן אויב איז דא עפעס וואס קען ערזעצן א מקוה, אדער זאל איך זיך בכלל נישט וויסענדיג מאכן אויף 

יך פארלאז'ן אויפ'ן בעל שם טוב הקדוש וואס זאגט אז איין טבילה וועט וואס דער דאקטער זאגט און ז

 קיינמאל נישט שאטן?



תשע"ט תדֹולְ ֹוּת| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לז    

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-רשת חיי שרה, כ"א מריום ג' פ - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מען האט מורסע; מען קען גורם זיין אז אלע  חס ושלום צו גיין אין מקוה ווען

 וואס טובל'ן זיך זאלן באקומען די מחלה לא עלינו.

"ִמְקָוה ֵאיָנּה  ר"ן, חלק ב', סימן קכג):(ליקוטי מוהאמת טאקע אז דער הייליגער רבי זאגט 

מקוה שאדט נישט  ַמֶזֶקת ְּכָלל, ְוַהָדאְקֶטער ֶׁשּיֹאַמר לֹו ֶׁשִמְקָוה ַמֶזֶקת, ֵאינֹו ָדאְקֶטער ְּכָלל",

פארן מענטש, און אז א דאקטער זאגט אז מקוה שאדט איז דער דאקטער נישט קיין 

נטש, ווייל דאקטער, אדרבה, מקוה איז זייער געזונט און וויכטיג פארן געזונט פונעם מע

דער מענטש האט פול מיט קליינע לעכערלעך אין זיין גוף וואס פון דארט קומט ארויס 

עם מענטש, די לעכערלעך דארפן זיין אפן און דורך די מקוה ווערט דאס די שווייס פונ

געעפנט, אזוי ווערט דער מענטש געזונט; אבער אז דער מענטש האט א מחלה וואס 

מקוה וועט זיך אריין כאפן די מחלה אין די וואסער דעמאלט  אויב ער וועט גיין אין

 טאר מען נישט גיין אין מקוה.

ל העלפן זאלסט האבן א רפואה שלימה; ביז דערווייל דער אייבערשטער זא

זאלסטו יוצא זיין מיט תשעה קבין. ווען א מענטש איז אונטערוועגנס וואו ער האט 

נישט געזונט לא עלינו וכו', דעמאלט קען ער נעמען א נישט קיין מקוה, אדער ער איז 

ם זיך מטהר זיין. שויער און לאזן רינען די וואסער פאר בערך פינף מינוט, מיט דע

 פארשטייט זיך אז דאס איז נאר פאר א מאן און אויך נאר בשעת הדחק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אלעמאל? ווי אזוי קען מען זיך ארויסדרייען פון עבירות איינמאל פאר

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ך אלעמאל געהאט נסיונות אין איך בין יעצט א אינגערמאן אין כולל, שוין פון אלס יונג בחור האב אי

שמירת עינים, וויפיל איך האב פרובירט זיך צו שטארקן און זיך מתגבר זיין האט עס נישט אנגעהאלטן פאר 

 צו לאנג.
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היבש אפאר יאר נאך די חתונה, און איך קען זיך נאכאלץ נישט ארויסדרייען, איך  יעצט שטיי איך שוין

הארבסטע. יעדעס מאל ס'געשעט זאג איך צו פאר'ן אייבערשטן אז איך  בין שוין ליידער דורכגעפאלן מיט די

 גיי עס נישט טון נאכאמאל, אבער ס'האלט נישט אן פאר צו לאנג.

פאר מיט מיר, און איך ווייס נישט וואס צו טון, איך וויל זיך שוין ארויסזען קיינער ווייסט נישט וואס גייט 

 מאל, נישט נאר פאר א וואך צוויי.פון מיינע פראבלעמען איינמאל פאר אלע

 ביטע העלפט מיר, יישר כח.

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, כ"ב מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.לכבוד ... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון תשובה; ווען א מענטש טוט 

"רבונו של עולם, זיי מיר , ער וויינט זיך אויס צום אייבערשטן און ער זאגט: תשובה

ות וואס ער רעכנט אויס בפרטי פרטימוחל אויף מיינע עבירות, איך הייב אן פונדאסניי", 

"ֵאינֹו ָזז ִמָׁשם ַעד ֶׁשמֹוֲחִלין ּלֹו", איז מען אים מוחל אויף אלע זיינע  –ער האט געזינדיגט 

 עבירות.

דארף וויסן אז ווען מען טוט תשובה טאר דאס נישט זיין מיט קיין  אבער מען

תנאים, צום ביישפיל ווי דו שרייבסט אז דו ווילסט תשובה טון און זיך ארויס זען פון 

ע עבירות "איינמאל פאר אלע מאל, נישט פאר א וואך צוויי"; עס איז כדאי דו דיינ

וואו רבי נתן שרייבט  ת ומעשרות הלכה ג, אות ג)(הלכות תרומוזאלסט לערנען אין ליקוטי הלכות 

ם ָּכל ָּכ מורא'דיגע דיבורים: "ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ֵלב ִנְׁשָּבר, ּוֵמַאַחר ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשָּפגַ 

ל ִּפי ֵכן א ִיְזֶּכה הּוא ְמֻחָּיב ִלְהיֹות ְמֻרֶּצה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשַּיֲעֶׂשה ִּבְׁשִביל ה' ִיְתָּבַר, ְוַאף עַ 

ִּכי ִאם ְלַמְדֵרָגה ַהְּפחּוָתה ְמאֹד", א מענטש דארף זיין גרייט תשובה צו טון און דינען דעם 

קענען אנקומען צו שלימות, "ְוִאם א ִיְזֶּכה ַעל ְיֵדי ָּכל  אייבערשטן אפילו ער וועט נישט

ְקָצת ַּגם ֵּכן ְּכַדאי ְלַבּלֹות ָּכל ָיָמיו ַּבֲעבֹוַדת ה' ִּבְׁשִביל ֲעבֹוָדתֹו ִּכי ִאם ְלַמֵעט ָעְנׁשֹו ַּבֵּגיִהּנֹם 

רי פון גיהנום ֶזה ְלַבד", און אפילו ער וועט נאר קענען אראפ נעמען פון זיך איין קליינע ב

איז נאכאלץ כדאי צו דינען דעם אייבערשטן זיין גאנץ לעבן, "ִּכי ַצַער ֶאָחד ַּבֵּגיִהּנֹם ֶרַגע 

עֹוֶלה יֹוֵתר ִמָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ווייל איין ברי אין גיהנום איז מער  ַאַחת

 ווייטאגליך פון אלע ווייטאג פון די וועלט.

גט אז דאס איז דער סיבה פארוואס מענטשן דינען נישט דעם רבי נתן זא

לן זיי זוכה זיין צו ווערן אייבערשטן, ווייל זיי ווילן נאר דינען דעם אייבערשטן אויב ווע
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א גרויסער צדיק. און דאס איז געווען די סיבה פארוואס ירבעם בן נבט איז אוועק 

"ֲחזֹר ְּב ַוֲאִני ְוַאָּתה ּוֶבן ִיַׁשי ְנַטֵּיל געפאלן; ווען דער אייבערשטער האט אים געזאגט: 

וזאמען שפאצירן אין 'גן ְּבַגן ֵעֶדן", טו תשובה און איך, דו און דוד המלך וועלן מיר צ

 -עדן', האט ער געפרעגט דעם אייבערשטן: "ִמי ָּברֹאׁש?" ווער וועט זיין דער ערשטער 

עענטפערט: "ֶּבן ִיַׁשי ָּברֹאׁש!" דוד איך צי דוד המלך? האט אים דער אייבערשטער ג

אֹוָרה המלך וועט זיין בראש, האט ער נישט געוואלט תשובה טון. פרעגט רבי נתן: "ְוִלכְ 

ַהָּדָבר ָּתמּוַּה, ִּכי ֲהא ָיָרְבָעם ָהָיה ָחָכם ָּגדֹול. ְוֵאי ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ִלְׁשאֹל ֶאת ה' ִיְתָּבַר ִמי 

איז זייער שווער צו פארשטיין, ירבעם בן נבט איז דאך געווען א גרויסער  ָּברֹאׁש", עס

ר וועט זיין בראש"? אודאי וועט דוד חכם, ווי קומט צו אים צו פרעגן אזא שאלה: "ווע

המלך זיין דער ערשטער, "ְוִכי ִיְהֶיה חֹוֵטא ִנְׂשָּכר, ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשַאַחר ֶׁשִהְרִׁשיַע ָּכל 

ִּביִגיָעה ְּגדֹוָלה ָּכ ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָעַבד ֶאת ה' ִיְתָּבַר ְמאֹד  ִיְהֶיה ָּגדֹול יֹוֵתר ִמָּדִוד ַהֶּמֶל

ְמֹאד ָּכל ָיָמיו?!" ווייל ווי קען מעגליך זיין אז א מענטש וואס האט זיין גאנץ לעבן 

לעבן מוסר נפש געווען געזינדיגט זאל זיין העכער פון א צדיק וואס האט זיך א גאנץ 

פארן אייבערשטן? ענטפערט דער הייליגער רבי נתן אז דער פשט איז אזוי, ווען דער 

עקומען צו ירבעם בן נבט ער זאל תשובה טון איז ער תיכף געווארן אייבערשטער איז ג

זייער צופלאמט און געוואלט וויסן צי ער וועט קענען צוקומען צו די גרעסטע מדריגה, 

וייט אז ער זאל נאך זיין גרעסער פון דוד המלך, "ִנְמָצא ֶׁשא ִּדֵּבר ְׁשטּות ָּגמּור ִּכי אזוי ו

ֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִחָּנם ָּגבַֹּה ִמָּדִוד", ער האט נישט געמיינט צו פרעגן צי ער א ָעָלה ַעל ַּדְעּת

ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ַלֲעבֹד ֶאת ה'  וועט זיין אומזינסט העכער פון דוד המלך, "ַרק ֶׁשְּׁשֵאָלתֹו ָהָיה

געוואלט וויסן אז אויב ער  ִיְתָּבַר ָּכל ָּכ ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ְּבַמְדֵרָגה יֹוֵתר ִמָּדִוד", נאר ער האט

וועט תשובה טון און דינען דעם אייבערשטן צי ער קען נאך זוכה זיין צו קומען צו די 

ר ְוֶאְפָׁשר", און דאס איז זיכער מעגליך, "ִּכי ָּכל ָאָדם גרעסטע מדריגה, "ְוֶזהּו ְּבַוַּדאי ֶאְפָׁש 

ֵרגֹות ְּגבֹוהֹות ְמאֹד", ווייל אפילו א מענטש וואס ֲאִפּלּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ָיכֹול ַלֲעלֹות ְלַמְד 

האט זייער אסאך געזינדיגט, ער איז נעבעך א פושעי ישראל, אויב טוט ער תשובה קען 

וקומען צו די גרעסטע מדריגה, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן ער זוכה זיין צוצ

ִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד", א בעל תשובה קומט "ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ֵאין ַצ 

אן אויף א העכערע פלאץ אויבן אין הימל ווי די צדיקים; מיט דעם אלעם האט ער נישט 

טיג, ווייל מען קען נישט אנהענגען די תשובה אין דעם 'נאר אז מען קען נאך געטון ריכ

רשטער געענטפערט פארקערט ווי ער זוכה זיין וכו'', דעריבער האט אים דער אייבע

האט געוואלט הערן, אז דוד המלך וועט זיין העכער פון אים, "ִּכי הּוא ְמֻחָּיב ִלְהיֹות 

א ִיְזֶּכה ַרק ְלַמְדֵרָגה ְקַטָּנה ְמאֹד", ווייל מען דארף זיין גרייט  ְמֻרֶּצה ָלׁשּוב ֲאִפּלּו ִאם

ו קומען צו א קליינע מדריגה, "ְוִאם ִיְהֶיה תשובה צו טון אפילו מען וועט זוכה זיין צ
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ְמֻרֶּצה ְלָכ ְּבַוַּדאי ה' ִיְתָּבַר ְיַרֵחם ָעָליו", און אויב דער מענטש איז גרייט אויף דעם, ער 

וויל גארנישט נאר דעם אייבערשטן, וועט דער אייבערשטער רחמנות האבן אויף אים, 

ק ְּבַדְעּתֹו ְלַבל ַיִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, יּוַכל "ּוִבְרבֹות ַהָּיִמים ִאם ִיְהֶיה ָחזָ 

 ֹוָלם ְוִיְזֶּכה ְלַמה ֶּׁשִּיְזֶּכה, ַאְׁשֵרי לֹו".ִלְזּכֹות ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ְוִלְקנֹות ַחֵּיי ע

אויף דעם  דערפאר זאלסטו זיך ווייטער שטארקן מיט שמירת עיניים; קוק נישט

וואס דער יצר הרע ווארפט דיר נאכאמאל אראפ, דו פראביר זיך צו היטן אפילו פון איין 

 יניגער איז א ברי ווייניגער".קוק ווייניגער, און זאלסט שטענדיג געדענקען אז "א קוק ווי

זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט  

וערטער פון די גמרא, דאס וועט דיר העלפן זיך מתגבר זיין אויף די קליפה זאג די ו -

מוהר"ן, חלק (ליקוטי וואס איז מכשיל דעם מענטש אין פגם הברית. דער הייליגער רבי זאגט 

ַהַּתְלמּוד  "ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִלית, ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד א', סימן ריד):

ְלַהְכִניַע אֹוָתּה", תלמוד באטרעפט די זעלבע ווי די נאמען פון די קליפה וואס מאכט א 

יין שטארק אין א דף גמרא יעדן טאג מענטש זינדיגן אין פגם הברית; אז דו וועסט ז

 וועסטו זוכה זיין צו ווערן אן ערליכער איד.

 ין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה א

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי מעג א חתן רעדן מיט זיין כלה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

פאר'ן ראש ישיבה שליט"א אז איך בין ב"ה א חתן געווארן למזל טוב, צום ערשט וויל איך מודיע זיין 

און דרשות האב איך זיך געקענט און איך מוז דאנקען דעם ראש ישיבה שליט"א אז נאר דורך די שיעורים 

דערהאלטן, דער ראש ישיבה האט מיר אויסגעלערנט צו זיין א איד, ווען דער יצר הרע רעדט מיר צו צו 

ר איך ווי דער ראש ישיבה שטייט נעבן מיר און ווארנט מיר אז ס'לוינט זיך אים נישט צו שלעכטס, שפי

 פאלגן...

רנט ווי אזוי מ'דארף זיך גרייטן צו די חתונה, וואס ס'מיינט געבן פון די שיעורים האב איך זיך אויסגעלע

י ווי ביי אונז פירט מען זיך אז גוטע ווערטער פאר א צווייטן, ובפרט פאר א ווייב. יעצט איז מיין שאלה אזו

ר דער חתן רעדט מיט די כלה איינמאל א וואך, צי מעג דער חתן געבן גוטע שיינע ווערטער פאר די כלה, אדע

 דאס איז דוקא נאר פאר נאך די חתונה?

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס, דער אייבערשטער זאל אייך באצאלן מיט אלעס גוטס.
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 יעקב

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-יום ד' פרשת חיי שרה, כ"ב מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.  זאבלכבוד החתן 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ו שפירסט ווען דער יצר הרע רעדט דיר איין צו טון שלעכטס ווי איינער דאס וואס ד

הנהגה, אזוי זאגט דער שטייט נעבן דיר און ווארנט דיר וכו'; דאס איז זייער א גוטע 

"ְיַצֵּייר ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  (צעטל קטן, אות יב):הייליגער רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו 

ִאלּו ִאיׁש ֶאָחד עֹוֵמד ָסמּו לֹו ּוְמעֹוֵרר אֹותֹו ְּבקֹול ַרַעׁש ָגדֹול ְלַקֵּיים ָּכל ַהְנָהגֹות ָּתִמיד וכו' ּכְ 

נטש זאל זיך שטענדיג אויס משל'ן ווי איינער שטייט נעבן אים און איז ֵאלּו וכו'", א מע

, ֲאַזי ְּבֶמֶׁש ַהְזַמן אים מחזק ער זאל נישט פאלגן דעם יצר הרע, "ּוְּכֶׁשַיְרִגיל ַעְצמֹו ּכַ 

ער אזוי טון  ָיבֹא ָעָליו ִהְתעֹוְררֹות ָגדֹול ִמַצד ִנְׁשָמתֹו ִרְׁשֵפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבת ָי"ּה", אויב וועט

 וועט אים מיט די צייט ווערן גרינגער צו דינען דעם אייבערשטן.

ו רעדן נאר בענין ווי אזוי צו רעדן מיט די כלה וכו'; מען דארף אכטונג געבן צ

פאזעטיוו, קיינמאל זיך נישט אוועק מאכן און זיכער נישט דערציילן קיין שלעכטע 

 ושלום. מעשים מיט וואס מען איז דורך געפאלן חס

"ַּגם ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחֵׁשב", אפילו א נארישער  (משלי יז, כח):שלמה המלך זאגט 

וקן ווי א קלוגער מענטש; רעדן איז זייער אויב שווייגט ער וועט מען אים אנק -מענטש 

א גוטע זאך אבער מען דארף וויסן ווי אזוי צו רעדן. דער עיקר דארף מען רעדן נאר 

"ִּכי טֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים",  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט):ו; דער הייליגער רבי זאגט פאזעטיו

י דיר ארויף קוקן און וועלן בויען אלע האבן ליב צו הערן גוטע ווערטער, אזוי וועט ז

 מיט דיר א שיינע שטוב.

"ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה", מען זאל נישט  (אבות א, ה):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

פארמערן צו רעדן מיט די אייגענע ווייב; שטעלט זיך א קשיא, מיט וועם דען זאל מען 

, אז דער פשט איז מען זאל (עיין ברטנורא שם)הרא"ש רעדן אז נישט מיט די ווייב? זאגט מו

ון קיין שום נעגעטיווע זאכן פון זיך, נישט דערציילן פאר די ווייב קיין שוואכקייטן א

ווייל ווען די ווייב הערט אז דער מאן איז נישט בסדר אין אידישקייט, אדער זי הערט 

ים און דאס ברענגט נאכדעם סתם זיינע שוואכקייטן, הייבט זי אן מזלזל זיין אין א

מחלוקת. דערפאר זאלסטו זיך נישט זעלבסט אראפקלאפן און איר אויך נישט 



תשע"ט תדֹולְ ֹוּת פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       מב | 

ראפקלאפ מיט איר משפחה; פארגין צו געבן גוטע ווערטער, מען טאר נישט זיין קיין א

 קמצן ווען עס קומט צו געבן גוטע ווערטער.

מן בישראל און זוכה דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט אויפשטעלן א בית נא

 זיין צו ליכטיגע אידישע דורות, אמן.

... 


