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מיר דארפן שטענדיג געדענקען וואס דער רבי האט געטון און טוט מיט אונז; 

ארבעטן מיט מענטשן שעפט זייער אויס אבער די נחת וואס מען זעט געבט די כחות 

אויסער די ווייב;  –אנצוגיין; גוט געדענקען אז א מענטש האט נישט קיין גוטער חבר 

קר צו לעבן מיט די ווייב באהבה ואחוה זען צו פאלגן דעם רבי'ן מיט אלעס און בעי

 ושלום וריעות.

 רט קטןלפ חשנת תשע"אב, -כ"ד מנחםראה,  פרשת 'איום  - רת ה' יתברךבעז

 .מיינע טייערע תלמידים שיחיו לכבוד

עפענט די צען יאר פון ווען מיר האבן געגאנצע יעצט ווען עס איז שוין אריבער 

 סן מיין הארץ מיט אייך.ישיבה וויל איך זיך אביסל אויסשמוע

(כמובא אין איינע פון די בריוון וואס דער רבי האט געשריבן פאר אנשי שלומינו 

ווי איך  ר"דערמאנט אייך איטליכע :שרייבט דער רבי דעם לשון בתחילת ספר עלים לתרופה)

דער רבי בעט אונז מיר זאלן נישט פארגעסן ווי אזוי מיר האבן  ;נען"געפוהאב אייך 

ן וואס דער רבי עאז מיר וועלן געדענק .אויסגעזען ווען מיר האבן געטראפן דעם רבי'ן

 .טוט מיט אונז וועלן מיר קיינמאל נישט אפלאזן דעם רבי'ן

צו אז  אוודאיאיר ווייסט  מיט אייך;אויסשמועסן מיין הארץ זיך אביסל וויל איך 

יעדע ארבעט ארויס די כוחות באמת שעפט  ישיבה דארף מען זייער אסאך כוחות.פירן א 

 ווען מען ארבעט מיט בעלי בחירה;ווערט מען ערשעפט  אבער בפרט ,פונעם מענטש

ווי לאנג מען עס נעמט אסאך צייט און איז זייער א שווערע ארבעט צו פירן א ישיבה 

 שווערע הארעוואניע וואס מען לייגט אריין.זעט פירות פון די 

נחת ביי  די ישיבה נעם איך פון דעם וואס איך זעטער ווייח צו פירן כמיין גאנצע 

ות וואס מוהרא"ש האט שטוב מיט די הקדמ פירן זייער תלמידים ; מען זעט וויתלמידים

איך זאל ווייטער וועלן ממשיך זיין מיט די הייליגע  אונז געלערנט, דאס ברענגט אז

 ארבעט.

מיר יאר, מען האט צען פארלאפענע אסאך אריבער במשך די זייער איך בין 

געלויבט דעם אייבערשטן אז די אבער  ,וכו' צעברעכן אויף אלע אופניםפראבירט צו 

פענט א חדר מיט א עמיר האבן גענאר שטייט, נישט נאר די ישיבה און  ,ישיבה שטייט

 שטעטל מיט מוסדות וכו' וכו'. ינעשי נאך אביסל וועלן מיר האבן אאון מיידל סקול 

 אזוי שיין ווען איך זע ווי איר פירט זיך :ח אנצוגייןגעבט מיר כוואס איין זאך ס'איז דא 

ער לעבן איז דנאר לעבן,  חברים איז דערנישט איר ווייסט אז שלום בית, האט איר און 
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אז איר  עווען איך ז ?ברעכט מירוואס צע - אזוי אויך פארקערט די ווייב און קינדער.

 .ווייב וב מיט אייערמט זיך נישט אויס אין שטקו

י מיינע איר זענט ביי מיר באליבט וווואס איך בעט אייך מיינע טייערע תלמידים 

אז א מענטש האט  נט אלע יארן אין ישיבה,געדענקט וואס איר האט געלער קינדער:

מוהרא"ש זכרונו לברכה ס איז נישט דא אזא זאך ווי א חבר, און ווי ע נישט קיין חברים,

 ".זיין ווייב -אינגערמאן האט נאר איין חבר זאגט: "א 

זייער אכטונג געבן פונעם יצר הרע, זיך דארפט איר  אז איר האט חתונה געהאט

"ֶּזה ַמֲעֶׂשה ַּבַעל ָּדָבר, ֶׁשַּמִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה ְמאֹד,  (שיחות הר"ן, סימן רסג)דער רבי זאגט 

", דער יצע עּוִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּתְפסּו ִּבְמצּוָדתֹו ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ְיֵדי ֶזהְלַקְלֵקל ַהָּׁשלֹום ֶׁשל ְּבֵני ַהּנְ 

 וייב, ער וויל נאר מען זאל זיך צעטיילןצווישן מאן און ו הרע זוכט צו מאכן א קריגעריי

אזוי קען ער גרינגער אראפ ווארפן דעם מענטש אין עבירות, "ִּכי הּוא אֹוֵרב ַעל ֶזה ווייל 

ְלָתְפָסם ִּבְנעּוֵריֶהם ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ַהְּׁשלֹום ַּבִית ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּגֹוֵרם ְּבַעְרמּוִמּיּותֹו  - ְמאֹד

נגעלייט זיי צו צעטיילן, אזוי איְלַקְלֵקל ַהָּׁשלֹום ֶׁשֵּביֵניֶהם", דער יצר הרע לאקערט אויף 

 כאפט ער זיי אריין אין שמוציגע עבירות.

"ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי  (חיי מוהר"ן, סימן שנד):י האט געזאגט דער הייליגער רב

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

בן געקענט , אויף מענטשן וואס הא"ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים

ָרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקֹ"מקורב ווערן צו מיר און זיי זענען נישט מקורב געווארן, 

ִּכי ", און אויף די וואס זענען מקורב צו מיר און פאלגן מיך נישט; "ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי

ח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל ֲאִני יֹוֵדַע, ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת, ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמּנָ 

ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי. 

ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשא  ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי, א ָהָיה

אס , ווייל עס וועט קומען די צייט וו"ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה, ֲאָבל א יֹוִעיל ָאז

וואס  -דאס מיינט ווען מען וועט שטארבן  דער מענטש וועט ליגן מיט די פיס צום טיר,

מיט די פיס אויסגעדרייט צום  דעמאלט לייגט מען אראפ דעם מענטש אויף דער ערד

טיר, און דער מענטש וועט זיך דעמאלט אנקוקן ווי אזוי ער זעט אויס, און ער וועט 

ווען איך וואלט ווען  ?'פארוואס האב איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן :חרטה האבן

געפאלגט דעם רבי'ן וואלט איך זוכה געווען צו צוקומען צו די גרעסטע מדריגות אויף 

 דער וועלט', אבער עס וועט שוין זיין צו שפעט.
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דער רבי אויף וועם נישט זיין פון די צווייטע כתה מיר דארפן זען אז מיר זאלן 

בעיקר צו  ן דארפן מיר פאלגן דעם רבי'ן;רבי'אז מיר זענען דא ביים נאר אט רחמנות, ה

 קינדער באהבה ואחוה שלום וריעות. לעבן אין שטוב מיט די ווייב און

דער רבי האט אונז זייער געווארנט מיר זאלן אכטונג געבן צו מכבד זיין די ווייב 

נישט  עס איז כמעט נישט געווען א שיעור וואס מוהרא"ש זאלאון , רסד)-סימן רסגשיחות הר"ן, (

דער מאן דארף מכבד זיין די ווייב; אז מען איז מכבד די אז  -רעדן פון "שלום בית" 

דורכדעם איז מען זוכה  און ט אין שטובהז מען זוכה אז דער אייבערשטער רואי ווייב

 .צו אלעס גוטס

מיט דעם וואס איר וועט לעבן אין שטוב מיט ליבשאפט וועט איר מיר מאכן א 

 .און געבן כח אנצוגיין ווייטער נחת רוח

 א גוטן טאג.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אויב וועסטו לויפן צו חברים, וועסטו פארלירן דיין ווייב

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, כ"ד מנחםיום א' פרשת ראה -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

האט זיך זייער אויסגערעדט איר הארץ, אז זי וויל אויפשטעלן א שיינע דיין ווייב 

שטוב מיט דיר, אבער זי שפירט אז זייט דו האסט גענומען ... פאר א חבר האסטו זיך 

 זייער געטוישט.

איך מוז דיר זאגן אז איך זע עס אויך; איך האב שוין לאנג געזען אז דאס איז נישט 

איך האב דיר געשריבן בקיצור  האב דיר גארנישט געזאגט. גוט פאר דיר וכו' אבער איך

), אבער יעצט מוז איך ב תמוז", כא בריוו (דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג פרשת פנחס

 דיר זאגן אפען אז עס איז ממש א שאד דיין שטוב זאל דיר צוגרינד גיין.

איז דיר  דו האסט באקומען א ווייב וואס נישט יעדער איז זוכה צו באקומען; זי

אזוי געטריי, זי האט אלע מעלות. פארוואס זאלסטו לאזן דער יצר הרע זאל דיר 

צעשטערן דיין שטוב?! עס טוט מיר זייער וויי צו זען ווי דער יצר הרע האט געטראפן 

א וועג ענק אפצוטיילן. איר האט דאך געלעבט אזוי שיין, איר האט מיר געברענגט אזוי 

ונגען פארן יצר הרע צו קאליע מאכן דאס ליבשאפט צווישן פיל נחת, יעצט איז געל

 אייך (עס וועט אים נישט גיין).
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איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב נעכטן נישט געגעבן קיין שיעור ביי מלוה 

מלכה ווייל עס האט מיר געשטאכן אין הארץ; אלע האבן זיך געוואונדערט 'וואס גייט 

ר ראש ישיבה ביי מלוה מלכה?!' איך דארף נישט קיינעם פאר, פארוואס רעדט נישט דע

אפגעבן דין וחשבון וואס, ווען און וואו. אבער דיר זאג איך וואס איז געווען, דיין ווייב 

האט זיך אויסגעוויינט אז זי ווייסט נישט וואס צו טון, זי שפירט ווי איר גאנצע 

דעם וואס דו האסט אריין גענומען הארעוואניע פון אלע יארן גייט יעצט צוגרינד דורך 

 א צווייטן אין דיין לעבן.

הער צו טייערער הארציגער ... נרו יאיר וואס דיין ראש ישיבה זאגט און בעט דיר: 

הער אויס וואס דיין ווייב רעדט צו דיר; זי איז א פרוי מיט שכל און זי ווייסט גאר גוט 

פראצענט גערעכט. אז דו וועסט נישט צו וואס איז גוט פאר דיר און זי איז הונדערט 

הערן דיין ווייב וועסטו אלעס פארלירן; דו וועסט פארלירן דיין ווייב, דיינע קינדער, 

 דיין געלט, אלעס אלעס. הער צו וואס דיין ווייב זאגט דיר, וועט דיר גוט זיין.

אז אמת, מען דארף טאקע האבן חברים מיט וועם מען קען שמועסן וכו', אבער 

שאפט ווערט צו נאנט, אזוי ווייט אז מען רירט זיך נישט אוועק איינער -דער חברותא

שאפט וכו'. איך וויל נישט צו -פון צווייטן וכו', איז דאס נישט קיין געזונטע חברותא

פיל מאריך זיין אין דעם ענין וכו', איך האף דו וועסט פארשטיין אז עס איז זייער 

 ועסט זיך אויפכאפן פון שלאף.אינטערעסאנט, ווען דו ו

איך זאג דיר נאכאמאל, עס טוט מיר זייער וויי צו זען ווי דו לויפסט אוועק פון דיין 

ווייב וכו' צו א כלומר'ישע חבר וואס נוצט דיר אויס און קוועטשט דיר אויס פאר זיינע 

 אן.אייגענע אינטערעסן און וועט דיר אוועק ווארפן ווי אן אויסגעקוועטשטע לעמ

 איך האף אז דו וועסט אננעמען מיינע ווערטער, דאן וועסטו האבן א שיינע לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מ'דארף פרישע חיזוק יעדן טאג

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"ד מנחם - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'. לכבוד

איך האב געשריבן פאר אייער מאן א בריוו און ער האט עס זייער שיין אנגענומען, 

ער האט מיר באדאנקט דערויף. איך האף צום אייבערשטן אז איר וועט צוריק לעבן ווי 

אמאל, באהבה ושלום. אייער מאן אז א טייערער אינגערמאן, עס איז א שאד אז ... נעמט 

 פון אייך.אים אוועק זיין קאפ און הארץ 
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(קידושין אויף דער וועלט דארף יעדער איינער חיזוק; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

יעדן טאג קומט דער יצר הרע צום מענטש , "ָכל יֹוםִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ּבְ " ל:):

ן ֵאי ,א עֹוְזרֹוׁש ָּברּו הּוְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹואון וויל אים אוועק נעמען פונעם אייבערשטן, "

", ווען נישט דער אייבערשטער זאל העלפן וואלטן מיר זיך נישט געקענט ָיכֹול לֹו

 מתגבר זיין.

איך וועל אים מחזק זיין ער זאל זיך אפלאזן פון מענטשן וואס נוצן אים אויס און 

 שטערן זיין פריוואטע לעבן מיט אייך.

יק פאראייניגט ווערן מיט אייער דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט צור

מאן; איך זאג אייך נאכאמאל, ער פאר זיך איז א גאלדענער מענטש, ער דארף זיך נאר 

 אפלאזן פון מענטשן וואס שלעפן אים ארויס פון שטוב.

בעטס דעם אייבערשטן יעדן טאג איר זאלט אויפשטעלן א שיינע ערליכע שטוב 

תפילה קומט מען אן צו פועל'ן זאכן וואס זעען  צוזאמען מיט אייער טייערער מאן; מיט

 אויס אז מען קען נישט פועל'ן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע ענינים.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
מיט תורה, א נייעם מחזור אין תלמוד ירושלמי; דער הייליגער רבי פילט אונז אן 

מיר וועלן זיך נישט דארפן שעמען ביים ארויפקומען אויבן; דער ריכטיגער 

געלעכטער איז אויף דעם וואס לאכט פונעם דרך הלימוד; מ'האלט שוין ביים שוועל 

דורך א דף גמרא האט ן לימוד התורה; פון חודש אלול, דארף מען זיך באפלייסן אי

מען זעט נישט זיינס גלייכן אין די גאנצע  ; א סיום הש"ס וואסמען א גוטע וואך

 וועלט.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ב' פרשת ראה, כ"ה מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

דעם שבת האבן מיר נאכאמאל אנגעהויבן "תלמוד ירושלמי"; עס איז נישט צום 

ווי מיר זענען און פילט  גלייבן וואס דער רבי טוט מיט אונז, ער נעמט פשוט'ע מענטשן

בבלי,  -אונז אן מיט אזוי פיל תורה, דער רבי פילט אונז אן מיט מקרא; משנה; גמרא 

ירושלמי, תוספתא; רמב"ם; טור; שלחן ערוך; וכו' וכו'. אז מען נעמט דעם רבינ'ס 

 "סדר דרך הלימוד" איז מען זוכה ביז א קורצע צייט צו ווערן א גרויסער תלמיד חכם.
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"עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה, ַוִּתְׂשַחק ְליֹום  (משלי לא, כה):יז דא א ניגון אויף די ווערטער עס א

ַאֲחרֹון"; מען זינגט דעם ניגון זייער אסאך אין ברסלב און מוהרא"ש פלעגט טאנצן 

'מצוה טאנץ' אויף דעם ניגון. מוהרא"ש פלעגט שטענדיג חזר'ן דעם מאמר חז"ל אויף 

"ֵאיָמָתי ַהּתֹוָרה ְמַׂשֶחֶקת ָלָאָדם?" ווען לאכט די תורה צום  בה נג, ב):(שמות רדעם פסוק 

מענטש, ווען זעט דער מענטש וואס ער האט אויפגעטון אין זיין לעבן? "ֱהֵוי ְליֹום 

ַאֲחרֹון", ביים לעצטן טאג; דעמאלט נעמט מען אפיר אלע תורה וואס דער מענטש האט 

מענטש האט געלערנט. דעמאלט וועט מען  געלערנט, אלע פרקים משניות וואס דער

זען וואס איז געווארן פון אלע דפים גמרא, דאן וועט מען זען דאס ווארהייט פונעם סדר 

דרך הלימוד און דאס גרויסקייט פון אלע וואס האבן געפאלגט דעם רבי'ן בתמימות 

 ופשיטות.

סתם טראגן דעם ביי די לויה ווען מען וועט באגלייטן דעם נפטר וועט מען נישט 

ארון, נאר עס וועט זיין אן 'ארון הקודש', אן 'ארון מלא ספרים'; עס וועט ליגן אינעם 

ארון גאנץ תנ"ך, ששה סדרי משנה, בבלי, ירושלמי, תוספתא, רמב"ם, טור, שלחן ערוך, 

דעמאלט וועט מען זען ווער  -כל המדרשים, זוהר ותיקונים, כל ספרי רבינו, וכו' וכו' 

דער געלעכטער. דער וואס האט נישט געפאלגט דעם רבי'ן וועט נעבעך זיין  עס איז

זייער פארשעמט, מען וועט אים טראגן אינעם ארון אזוי ווי מען טראגן א טויטע נבילה, 

 דעמאלט וועט מען זען ווער עס איז דער געלעכטער.

אמת? זאגט די וועלט; ווער לאכט ב –"לאכן, לאכט דער וואס לאכט צום לעצט" 

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

ער לאכט און מאכט ליצנות אז עס הייסט נישט געלערנט וועט ביי אים מקוים ווערן 

"ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני", דאס גייט ארויף  (רות א, כא):דער פסוק וואס שטייט 

ף א מענטש וואס האט נישט אויסגענוצט זיינע יארן; זיין נשמה קלאגט: "ֲאִני ְמֵלָאה אוי

ָהַלְכִּתי", איך בין אראפ געקומען אנגעפילט מיט כל התורה כולה, אבער: "ְוֵריָקם 

 .(עיין זוהר חדש, רות)ֱהִׁשיַבִני", איך גיי צוריק ליידיג 

איז א צייט וואס מען דארף זיך מיר קומען שוין נענטער צו חודש אלול; יעצט 

נעמען אין די הענט און אנהייבן לערנען די הייליגע תורה; טייערער ..., זיי נישט קיין 

בטלן, הייב אן לערנען יעדן טאג דעם דף גמרא; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו 

די תורה דאך זע צו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה. די ווערטער פון  -לערנסט 

וועט דיר אפרייניגן פון אלע דיינע זינד, עס וועט דיר רייך מאכן און עס וועט דיר 

 ברענגען ישועות און הצלחה אין אלע דיינע ענינים.
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כאפ דיך מיט מיטן לימוד ירושלמי; איך לערן פאר יעדן אינדערפרי א בלאט בבלי 

. אז דו קומסט נישט אן צו און א בלאט ירושלמי, דו קענסט דאס הערן אויף קול ברסלב

לערנען דעם בלאט גמרא זאלסטו זאגן די ווערטער פון די הייליגע גמרא, וועסטו זוכה 

 זיין צו ווערן אן ערליכער איד.

מבעלזא מהר"א נעכטן האב איך געהערט פון אן אייניקל פונעם גבאי פון הרה"ק 

רב  'ערך, האט דער בעלזאזכותו יגן עלינו, אז ווען מען פלעגט אים זאגן א גוטע ווא

געענטפערט: "א גוטע וואך איז א בלאט גמרא"; אן גמרא קען מען נישט לעבן א גוטע 

 וואך.

נעכטן האבן מיר געהאט א סיום הש"ס דא אין קעמפ; איינע פון די אינגעלייט 

האבן מסיים געווען ש"ס. דאס איז א זאך וואס מען זעט נישט אין די גאנצע וועלט, א 

מאן וואס ארבעט א גאנצן טאג זאל ארויסכאפן יעדן טאג אביסל צייט צו אינגער

לערנען, דאס איז זייער חשוב ביים אייבערשטן. עס האט מיר צוגעגעבן א שטיק געזונט 

זעענדיג ווי מיינע תלמידים פירן זיך אויף מיט יראת שמים; דאס געבט מיר כח ווייטער 

 ממשיך צו זיין מיט די ישיבה וכו'.

ווארט צו הערן פון דיר וואו דו האלסט אין ש"ס און וואו דו האלסט אין  איך

 משניות.

 זיי געזונט.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך שטארקן מיט אמונה פשוטה; נישט האבן חלילה קיין קשיות אויף די אמונה; 

ר טעם פארוואס מיר דאווענען שמונה א צייט צו שווייגן און א צייט צו רעדן; דע

כסדר חזר'ן: "מיר ווייסן גארנישט און דארפן מיר עשרה מיט צוזאמגעלייגטע פוס; 

 .בעטן, בעטן און נאכאמאל בעטן" :מיר קענען גארנישט, מיר קענען נאר איין זאך

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת ראה, כ"ו מנחם - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאירלכבוד ... 

איך בעט דיר זייער: שטארק דיר מיט אמונה אינעם אייבערשטן נישט צו האבן 

קשיות אויף די אמונה, גלייב אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז זיכער גוט, און 

 אפילו ווען עפעס זעט אויס שלעכט איז עס אויך לטובה.
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ובמשפט און מיר וויסן זאלסטו אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט בצדק 

(שיחות דארפן זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן 

האט ר' נתן  "ַאז ֶעס ִאיז ָגאר ִּביֶטער ִאיז ֶמען ִזיך ִאיְנַגאְנְצן ְמַבֵּטל", הר"ן, סימן רעט):

מאכט די געפרעגט: "ווי אזוי איז מען זיך מבטל?" האט דער רבי געזאגט: "מען פאר

מויל מיט די אויגן, דאס איז ביטול צום אייבערשטן"; דאס הייסט, ווען א מענטש 

ער וויל  -ער פרעגט נישט קיין קשיות, ער פארמאכט די אויגן  -פארמאכט די מויל 

גארנישט זען און פארשטיין, ער ווייסט אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, דעמאלט 

 גוט, דער אייבערשטער העלפט אים מיט זיין ישועה. איז ער זוכה אז אלעס ווערט

"ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ַאֲהרֹן ֶׁשָּבָניו ְידּוֵעי ָמקֹום ֵהם,  (זבחים קטו:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָׁשַתק ְוִקֵּבל ָׂשָכר", ווען נדב און אביהו זענען נפטר געווארן האט אהרן הכהן נישט 

"ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן"; ְוֵכן  (ויקרא י, ג):י ווי עס שטייט געפרעגט קיין קשיות אויפן אייבערשטן, אזו

"ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו", ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַמִּפיל ְל ֲחָלִלים ֲחָלִלים  (תהלים לז, ז):ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר 

ַאְּת ְׁשתֹק, אזוי אויך זאגט דוד המלך: "פרעג נישט קיין קשיות אפילו עס גייט אריבער 

עס איז  ,"ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדֵּבר" (קהלת ג, ז): זאגט שלמה המלך .ע צרות"שווערע ביטער

ָכר ַעל ַהְּׁשִתיָקה",  דא א צייט צו שווייגן און א צייט צו רעדן, "ְּפָעִמים ֶׁשׁשֹוֵתק ּוְמַקֵּבל שָֹ

ווען מען דארף שווייגן און מען שווייגט באקומט מען שכר אויפן שווייגן; דאס מיינט 

יט אריבער שווערע צרות דעמאלט איז א צייט פון שווייגן, זיך מבטל זיין ווען עס גי

צום אייבערשטן. און אז מען שווייגט און מען פרעגט נישט קיין קשיות מיט קיין 

וועלט,  ידער אייבערשטער פירט ד שאלות, נאר מען ווייסט מיט א קלארקייט אז

דעמאלט באקומט מען שכר, "ּוְפָעִמים ְמַדֵּבר ּוְמַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ַהִּדּבּור", אזוי אויך ווען 

מען דארף רעדן און מען רעדט, באקומט מען שכר אויפן רעדן; דאס איז ווען מען דארף 

דעמאלט באקומט מען שכר  (עיין מהרש"א דבור המתחיל 'וכן שלמה')דאנקען דעם אייבערשטן 

 רעדן. אויפן

שטארק דיר מיט תפילה, בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן און דיר ארויס 

אז ווען מען דאווענט  (ברכות ד.)נעמען פון דיין צרה. מיר לערנען היינט אין ירושלמי 

דארף מען שטיין מיט צוזאמגעלייגטע פיס אזוי ווי די מלאכים וואס ביי זיי שטייט 

יֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה"; ווייל מיט דעם ווייזט מען אז מען קען זיך נישט רירן, "ְוַרְגלֵ  (יחזקאל א, ז):

מיר קענען מען איז אזוי ווי געבינדן מיט קייטן; מען ווייזט פארן אייבערשטן אז 

(עיין טור אורח חיים, סימן צה, בבית יוסף בשם אונז העלפן  זאלער , מיר דארפן איםגארנישט טון אן 

 .מהר"י אבוהב)
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ס דארפן מיר כסדר חזר'ן: "מיר ווייסן גארנישט און מיר קענען גארנישט, מיר דא

 קענען נאר איין זאך, בעטן, בעטן און נאכאמאל בעטן".

 איך האף אז דו וועסט אריין נעמען די ווערטער אין הארץ, וועט דיר גוט זיין.

 א גוטן טאג.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
שטארקט אייך אין די הייליגע ארבעט צו דרוקן און פארשפרייטן דעם רבינ'ס 

 ספרים

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת ראה, כ"ו מנחם - ת ה' יתברךרבעז

 נרם יאיר. ...לכבוד מיינע טייערע תלמידים 

ספרים; איר איך האב ערהאלטן בילדער ווי מען ארבעט אין ישיבה ביים דרוקן די 

מאכט מיר אזא נחת רוח יעדעס מאל ווען איך זע בילדער פון דעם "בית הדפוס" וואו 

אינגעלייט ארבעטן טאג און נאכט צוצוגרייטן ספרים פאר די מפיצים. ווער עס העלפט 

 דרוקן די ספרים נעמט א חלק אין הפצה.

יר זיי אויפנעמען איך בעט ענק זייער, ווען די מפיצים קומען קויפן ספרים זאלט א

(תרומה שיין, ווייל ביים אייבערשטן איז זייער חשוב א מפיץ; דער זוהר הקדוש זאגט 

"ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא", קום  קכ"ח:):

מענטשן צום אייבערשטן, "ִאיהּו ִאְסַּתָּלק און זע, א מענטש וואס ברענגט צוריק זינדיגע 

ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָגִרים 

יּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא", ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִּביָקֵריּה, ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמ 

דער מענטש איז זוכה ארויף צו גיין צו א פלאץ וואס קיין שום מענטש איז נישט זוכה; 

ער נעמט אוועק טומאה פון דער וועלט און ער מאכט אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל 

ווערן געהייליגט אויף דער וועלט. דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף 

יין זכות, "ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", ער איז זוכה צו זען קינדער און אייניקלעך, "ְוָזֵכי ז

ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", און ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף די וועלט 

ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא  און אויף יענע וועלט, "ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן

נישט אויף די וועלט און נישט אויף יענע  -ְּדָאֵתי", קיינער קען אים נישט שלעכט'ס טון 

וועלט, "ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה", ער גייט אריין אין די דרייצן 

 ם נישט צוריק האלטן.טויערן פון שערי רחמים און קיינער קען אי
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ווער עס טוט פאר אידישע קינדער, ער ברענגט צוריק נשמות ישראל צום 

אייבערשטן, דער קען ארויף גיין אין הימל בעטן וואס ער וויל און זיינע ברכות ווערן 

ְוִאם  (ירמיהו טו, יט):אויפן פסוק  (בבא מציעא פה.)מקוים. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְּכִפי ִתְהֶיה, "ָּכל ַהְמַלֵמד ֶאת ֶּבן ַעם ָהָאֶרץ ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך  -ִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ּתֹו

ְמַבְּטָלּה ִּבְׁשִבילֹו", אפילו דער אייבערשטער אליינס האט געמאכט א  -הּוא גֹוֵזר ְגֵזיָרה 

ידישע גזירה איז עס דער אייבערשטער מבטל צוליב דעם מענטש וואס ברענגט צוריק א

 קינדער צו אים.

דערפאר בעט איך אייך מיינע טייערע תלמידים, שטארקט אייך ווייטער מיט 

ענקער הייליגע ארבעט, און אז איר קענט מיר שיקן יעדן טאג בילדער וואס מען דרוקט 

 וועט איר מיר זייער מחי' זיין.

אט אונז איך וועל אם ירצה ה' ווייטער מקיים זיין די צוואה וואס דער חכם ה

"מעשה,  (סיפורי מעשיות, מעשה ג):באפוילן, ווי דער רבי הייבט אן די מעשה פונעם חיגר 

אמאל איז געווען א חכם, פאר זיין טויט האט ער גערופן זיינע קינדער און זיין משפחה, 

און האט זיי געלאזט צוואה זיי זאלן 'אנטרינקען ביימער'; איר מעגט עוסק זיין אין 

סות אויך, נאר דאס זאלט איר זען שטענדיג צו טון: 'אנטרינקען ביימער'"; אנדערע פרנ

אז דאס גייט ארויף אויף מקרב זיין מענטשן צום (ספר נהרי אפרסמון) מוהרא"ש איז מסביר 

אייבערשטן, ווייל א מענטש איז צוגעגליכן צו א בוים, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

 ץ ַהָּׂשֶדה", און מען דארף עס אנטרינקען מיט אמונה."ִּכי ָהָאָדם עֵ  (דברים כ, יט):

אזוי אויך וועל איך מיטן אייבערשטנס הילף ווייטער מקיים זיין די צוואה וואס 

אז מען זאל דרוקן זיינע ספרים און  (צוואת מוהרא"ש אות ו; יז)מוהרא"ש האט מיר געשריבן 

 זיי פארשפרייטן פאר די גאנצע וועלט.

 זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.דער אייבערשטער 

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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בסייעתא דשמיא וועט מען ארויפצוען נאך א שטיק אינעם נייעם בנין אין 

אומאן; די תפילות פאר אלע תלמידים ביים ציון פון הרה"ק מסאטמאר זכותו יגן 

בעיקר אז עס זאל זיך נישט אויסלעשן דאס פינק פונעם  –מא דהילולא עלינו ביו

 הייליגן רבי'ן; די דף גמרא איז דער חיות פונעם טאג.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת ראה, כ"ו מנחם - בעזרת ה' יתברך

 שיחיו. תלמידים עלכבוד מיינע טייער

ארויף נאך א שטאק אינעם בנין אין היינט האבן מיר מחליט געווען אז מיר ציען 

 שלאפן פאר די אלע וואס האבן נישט קיין פלאץ אינעם עס זאל זיין פלאץ צו כדי אומאן

 .שטאק ןנטערשטאו

נדערט טויזנט דאלער וויפיל ואה פון הואיך האב היינט ארויס גענומען נאך אן הלו

ביז ראש השנה, איך בעט  זאל זיין גרייטבנין  כדי דערעס קאסט צו ענדיגן נאך א שטאק 

 וואס שנעלער באצאלן אלע חובות.קענען דעם אייבערשטן איך זאל 

מען ענדיגט דעם בנין דאס  אזאיר קענט זען  וואו איך שיק אייך בילדער פון אומאן

א ראש השנה תשע"ט הב עס זאל זיין גרייט פאר דאס יאראז מערסטע וויפיל מען קען 

 ;ר וועט איר זען ווי מען לייגט די טיילס אין די שטובעראויף די בילדע עלינו לטובה.

 ;מען טראגט ארויף ציגל אויפן דריטן שטאק ;רןעמען לייגט ארויף די טירן ביי די צימ

 .יטערישטאק, און אזוי וו טעפערדי  פאר שטאנגעןמען ציט ארויף 

מתפלל פאר מיר איך זאל קענען באצאלן אלע חובות  סזייט :איך בעט אייך אלע

 ראש השנה.אויף וואס איך בין אריין און דער בנין זאל זיין גרייט אין 

איך  כותו יגן עלינו;ר זאדער יארצייט פון רבינו הקדוש מסאטמ געפאלטהיינט 

דארט  איך האב נישט געקענט זיין ,בין היינט פארטאגס געפארן קיין קרית יואל צום ציון

מען האט נישט געקענט אריין , געדרענג געפערליכע עס איז געווען אווייל צו לאנג 

צום  טוויינגעען דארט און אנשטזענען געא נאדל אינעם אוהל, טויזנטער אידן  שטופן

, עס איז געווען זייער הייס אינעם ץזיינע איבערגייאכאיינער אויף יעדער  -אייבערשטן 

דארט האב איך מתפלל געווען פאר ענק  ,ט ארויסגיין אינדרויסןזואיך האב געמ, אוהל

 .אלע

איך בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן פאר אלע תלמידים איר זאלט מצליח זיין אין 

ים ווערן ביי יעדן איינעם פון אייך וואס וקר עס זאל מקיאלעס וואס איר דארפט ובע

פייער'ל וועט טליען ביז משיח וועט  "מיין (חיי מוהר"ן, סימן שו): געזאגט דער רבי האט
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קומען", עס זאל זיך נישט אויסלעשן דעם פינק פון הייליגן רבי'ן, איר זאלט אלע 

 ווייטער פארשפרייטן דעם רבי'ן פאר אלע אידן און פאר די גאנצע וועלט.

דער שיעור פון א בלאט גמרא  פארגעקומען גלייך ווען איך בין צוריק געקומען איז

זאגן, ווען איך לערן פאר דעם דף בבלי און  אייךוואס זאל איך  ;ירושלמי בבלי און

אשר בנחל אן א  ןירושלמי באקום איך אזא חיות, ממש אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אי

 "."דער דף גמרא איז דער חיות פונעם טאג :שיעור מאל

 יאּיָ ִח  יּבִ ַר " :)ברכות ד.( גמרא לעכטיגע אזא היינט האבן מיר געלערנט אין ירושלמי

 און רבי חייא ",הָּת ְקִריְצ ּבִ  לּבֵ ַאְר  ְקַעתּבִ  ֲהָדאּבַ  ִכיןּלְ ְמַה  ֹוֲהו אָּת ֲחַלפְ  ןּבֶ  ןֹוְמעִׁש  יּבִ ְוַר  אּבָ ַר 

 נעבן דארף א אין נטערוועגנסואפארטאגס  געגאנגען זענען רבי שמעון בן חלפתא

אזוי ", ּהָר ֹוא ַקעֶׁשּבָ  ַחרַּׁש ַה  ֶלתּיֶ ַא  ּוְוָרא"", ארבל בקעת" וואס האט געהייסן טבריה

 ןּבֶ  ןֹוְמעִׁש  יּבִ ְלַר  יאּיָ ִח  יּבִ ָאַמר ַר " ווי עס הייבט אן טאג'ן,גייענדיג האבן זיי געזען 

רבי שמעון בן  צופן ורבי חייא אנגער ", האט זיך'ָרֵאלְׂש יִ  לֶׁש  ָתןּוּלָ ִהיא ְגא ּכָ : 'אָּת ֲחַלפְ 

 אייבערשטער דער העלפט אזוי שטערן מארגן אס אויפשיין פונעםד ווי אזוי חלפתא,

". קודם ֶלֶכתֹוְוה הּבָ ִהיא ַר  ֶלֶכתֹוה ִהיאֶׁש ַמה  לּכָ ִקיְמָאה ִקיְמָאה,  הּלָ ִח ַּבְּת , "קינדער אידישע

ער, אזוי ווי עס קשטערקער און שטערעס ווערט צוביסלעך שיינט עס אויף אביסל, און 

 " :), ח(מיכה ז שטייט פינסטערניש מאכט מיר  ", ווען איך זיץ איןאֹור ִלי 'הִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֹׁשֶ

 .דער אייבערשטער ליכטיג

ווען מען לערנט אויפן רבינ'ס סדר דרך הלימוד האט מען יעדן  ,טייערע ברידער

 טאג שטארקע חיזוק, כאפ זיך מיט מיטן באן.

אם  טהיינט נאכט ווע ;נאכן שיעור האב איך אנגעגרייט א שיעור פאר די פרויען

איך רעד נישט פאר זיי פנים  .די פרויען דא אין קעמפא שיעור פאר ירצה ה' פארקומען 

כאפט אפ, און ווען די פרויען קומען זיך מען  וואסאיך זאג א שיעור נאר פנים, אל 

 צוזאמען זיך מחזק זיין שפילט מען אויף פאר זיי דעם שיעור.

יעצט דארף ; ן די ערשטע חלק פונעם טאג ביז שחריתבנאר געשרי אייך איך האב

מער לערנען מיר מסכת ומיעצט ז. יפן צו די בחורים זיי געבן די גמרא שיעוראיך לו

תענית גמרא רש"י תוספות וכו' ווייל די בחורים זאגן דאס יעדן טאג פערציג טעג אין א 

 .פארשטייןדאס זאלן איז גוט אז זיי צי 

ף אז דער טאג איז מיר אנגעפילט מיט מחזק זיין אידישע קינדער, איך הארוך ה' ב

 טון גוטע זאכן.אז איר זאלט אויך ק ווועט האבן אביסל חיזאז איר 

 טס געזונט און שטארק.זיי
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 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט חתונה געהאט; אן ערליכער איד נעמט 

ויף יעדע זאך אין לעבן; דורך גארנישט פאר גרענטעד, ער דאנקט דעם אייבערשטן א

לעבן מיט אמונה און דאנקען דעם אייבערשטן ווערט מען פרייליך; זיין געווארנט אין 

מכבד זיין און העלפן די ווייב, אזוי ווי דער הייליגער אריז"ל האט זיך געפירט; וואס 

עם פאון, דאס נעמט אלעס אוועק פונ-איז קבלה און גילוי אלקות? אפלאזן די סמארט

 מענטש.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ד' פרשת ראה, כ"ז מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

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 

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

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

איז דאס ווייטער א מתנה פונעם אייבערשטן, מען האט  –מען האט חתונה געהאט 

איז דאס גאר א גרויסע מתנה פונעם אייבערשטן; אויף יעדע זאך דאנקט מען  –קינדער 

 לויבט דעם אייבערשטן.מען און 

איז מען; מען ווייסט אז ווי מער מען דאנקט דעם אייבערשטן אלץ מער פרייליך 

סענדיג אז דער יר, מען לעבט מיט אמונה פשוטה וואלעס איז דער אייבערשטע

אייבערשטער טוט נאר וואס איז גוט פאר אונז. ווען א מענטש ווייסט און אנערקענט אז 

נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט פאר אים ווערט דער מענטש פרייליך, און 

 אויף יעדע פרט וואס ער האט.איז דאנקבאר 

איך בעט דיר זייער, זע צו העלפן דיין ווייב; עס איז נישט דא קיין גרעסערע מצוה 

א גוטער  (משלי יא, יז):ווי צו העלפן די ווייב מיט די קינדער. שלמה המלך זאגט אונז 

טער מענטש "ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד",  א גו -מענטש איז דער וואס העלפט זיין שטוב 

טוט גוטס מיט זיין ווייב און קינדער, "ְועֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי", אבער א שלעכטער מענטש 

איז אן אכזר פאר זיינע קרובים; עס זענען דא מענטשן וואס זענען זייער גוט הארציג 

פאר יענעמס קינדער, זיי רופן געסט וכו', זיי מאכן זיך בא'טעמ'ט פאר א צווייטן, אבער 

אר די אייגענע קינדער געבן זיי נישט קיין גוט ווארט; וואו איז דער שכל? פארוואס פ
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זאל מען נישט געבן ליבשאפט אין די אייגענע שטוב פאר די ווייב און קינדער?! דער 

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

ֶּבֵׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה", ווער עס האט נישט קיין רחמנות אויף זיינע קינדער איז א סימן אז ער 

 האט נישט קיין שכל.

דערפאר בעט איך דיר, געב גוטע ווערטער פאר דיין ווייב און קינדער. זיי נישט 

א געבעדיגער נישט אויף גוטע ווערטער און נישט מיט געלט. זיי  -קיין קארגער מענטש 

מענטש, סיי ווען מען דארף געלט אין שטוב און סיי צו געבן גוטע ווערטער. דער זוהר 

"ַקְמָצן ָנָבל ְּבָממֹוֵניּה, ְּדָלאו ִאיהּו ָנִדיב ְוָלאו ִאיהּו ִמַזְרָעא  (תיקוני זוהר, הקדמה ב.):הקדוש זאגט 

נישט פון אידן רחמנא  ְדֲאָבָהן", א קמצן איז א נבל, און דאס איז א סימן אז ער שטאמט

 לצלן.

פארוואס זאל דיין ווייב גיין מיט צעריסענע בגדים וכו'? וואס מיינסטו, דו וועסט 

ארעם ווערן אז דו וועסט איר פארגינען נייע בגדים?! פארוואס זאלסטו איר נישט מכבד 

"טֹוב  תהלים קיב, ה):(ַמאי ִּדְכִתיב  (חולין פד:):זיין, אזוי ווי אונזערע הייליגע חכמים זאגן אונז 

ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט", ְלעֹוָלם יֹאַכל ָאָדם ְוִיְׁשֶּתה ָּפחֹות ְמָמה ְׁשֵיׁש לֹו, 

ְוִיְלַּבׁש ְוִיְתַּכֶּסה ַּבֶמה ְׁשֵיׁש לֹו, ִויַכֵּבד ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו יֹוֵתר ְמָמה ְׁשֵיׁש לֹו, פאר זיך זאל מען 

וויפיל מען האט, אבער פאר די ווייב און קינדער זאל מען נישט אויסגעבן געלט נאר 

 קויפן עסן און קליידער פאר מער וויפיל מען האט.

דו וועסט זיך מעגליך וואונדערן אז איך שרייב דיר אזעלכע פשוט'ע זאכן, דו 

וועסט פרעגן פארוואס מען דארף רעדן פון קויפן קליידער פאר די ווייב, ענדערש זאל 

ון הויכע זאכן וכו'... וועל איך דיר אראפ ברענגען הויכע זאכן. קוק וואס מען רעדן פ

וזה לשונו: ָרִאיִתי ְלמֹוִרי  (שער המצוות, פרשת עקב)רבי חיים ויטאל זכותו יגן עלינו שרייבט 

האב א ָהָיה חֹוֵׁשׁש ְּבַעְצמֹו ְלִהְתַכֵּבד ְּבַמְלּבּוִׁשים ָנִאים יֹוֵתר ִמֵּדי', איך ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 'ֶׁש 

געזען ביי מיין רבי דער הייליגער אריז"ל, אז ווען עס איז געקומען צו קויפן בגדים פאר 

זיך האט ער נישט געקויפט קיין טייערע קליידער, 'ַּגם ְּבַמֲאָכלֹו ָהָיה אֹוֵכל ָּדָבר מּוָעט 

האט ער נישט געגעסן קיין  -ווען עס האט זיך גערעדט פאר זיך  -ְּמֹאד', אויך ביי עסן 

ער פלעגט עסן זייער ווייניג, 'ֲאָבל ְּבַמְלּבּוֵׁשי ִאְׁשּתֹו ָהָיה ָזִהיר ְּמֹאד ְלַכְּבָדּה סאך, 

ּוְלַהְלִּביָׁשּה', אבער ווען עס איז געקומען צו זיין ווייב האט ער זייער אכטונג געגעבן 

ֶּׂשֶגת איר צו מכבד זיין מיט שיינע קליידער, 'ְוָהָיה ַמִּפיק ָּכל ְרצֹוָנּה ַאף ִאם א ָהְיָתה ָידֹו ַמ 

ָּכל ָּכך', ער האט איר צופרידן געשטעלט דאס מערסטע וואס מען קען, אפילו ער האט 

 נישט געהאט קיין געלט דאס צו קענען טון.
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א אינגערמאן האט מיר דערציילט אז ער האט אמאל געטראכט א פלאן אז 

 מוהרא"ש זאל געבן א שיעור אין קבלה; היות מוהרא"ש געבט א שיעור יעדן ליל שישי

פאר עמך אידן וואס דעמאלט קען מען נישט רעדן אפען פון גילוי אלוקית, ווייל עס 

קומען פשוט'ע מענטשן און מוהרא"ש דארף זיך אראפ לאזן און רעדן צו זיי פון 

פשוט'ע זאכן (אזוי האט ער געטראכט), ממילא איז אפשר כדאי צו מאכן איינמאל א 

ט; מען וועט רופן נאר בני עליה צום שיעור וואך א שיעור פאר דערהויבענע אינגעליי

און דעמאלט וועט מוהרא"ש קענען רעדן אביסל מער אפען קבלה וכו'. למעשה איז ער 

אריין צו מוהרא"ש בעטן ער זאל געבן א שיעור אין קבלה איין מאל א וואך, האט אים 

 י"...מוהרא"ש געענטפערט: "איך געב דאך שוין א שיעור אין קבלה יעדע ליל שיש

דער מעשה איז א טיפע לימוד פאר אונז; וואס איז קבלה, וואס איז גילוי אלוקית? 

דאס  -די פשוט'ע ווערטער וואס מוהרא"ש פלעגט רעדן מיט אונז וואך איין וואך אויס 

איז קבלה, דאס איז גילוי אלוקית. מוהרא"ש פלעגט רעדן צו אונז פון אמונה, תורה, 

ס איז קבלה, און ווי פריער דערמאנט וואס ר' חיים ויטאל דא –תפילה און שלום בית 

שרייבט וואס ער האט געזען ביי זיין רבי דער הייליגער אריז"ל, ווי ער פלעגט אכטונג 

געבן אויף זיין ווייב איר מכבד צו זיין און איר געבן אפילו ער האט נישט געהאט קיין 

 געלט וכו'.

טער וואס איך שרייב דיר; לאז אפ אלע טייערער ברודער, נעם אריין די ווער

פאון. אין שטוב ברענגט מען נישט אריין א -כלומר'ישע חברים, לאז אפ דיין סמארט

סעלפאון וואס איז אפען צו די גאס וכו', ווייל אז מען ברענגט אריין אינטערנעט אין 

י ִמְתַהֵּל ְּבֶקֶרב "ִּכי ה' ֱאֶק (דברים כג, טו): שטוב גייט ארויס די שכינה. די תורה זאגט 

ַמֲחֶנ ְלַהִּציְל ְוָלֵתת אְֹיֶבי ְלָפֶני, ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש, ְוא ִיְרֶאה ְב ֶעְרַות ָּדָבר, ְוָׁשב 

ֵמַאֲחֶרי", דער אייבערשטער זאגט: "איר זאלט זיך פירן הייליג, ווייל אויב איר וועט 

יך אוועק גיין פון אייך"; עס איז נישט דא קיין גרעסערע זיך נישט פירן בצניעות וועל א

וואו מען זעט עקלדיגע בילדער,  -פאון, טעבלעט וכו' -האבן א סמארט ית דבר ווערו

 ס פון עבירות.און ווידיאוקליפס, מאוויס 

גלייב מיר, איך שרייב דיר דעם בריוו בשעת עס רינט מיר טרערן פון די אויגן, איך 

ישע קינדער וואס פאלן אריין אין דעם. אז מען האט אפענע אינטערנעט וויין פאר איד

פארלירט מען אלעס, מען פארלירט דעם געפיל צו די ווייב און  -און מען קוקט עבירות 

קינדער, מען פארלירט דעם געפיל צו דאווענען און לערנען און מען פארלירט די 

נאכדעם פונעם אייבערשטן אליינס אמונה; קודם מאכט מען ליצנות פון צדיקים און 

 רחמנא לצלן.
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איך בעט דיר, כאפ דיר צוריק און זיי עומד בנסיון; טראכט אריין ווי אזוי עס וועט 

אויסזען ווען דו וועסט ארויף קומען אויף יענע וועלט, אלע צדיקים וועלן דיר אנקעגן 

: "איך האב דיר קומען, מוהרא"ש וועט דיר אנקעגן קומען און ער וועט דיר פרעגן

חתונה געמאכט, איך האב זיך מוסר נפש געווען פאר דיר דו זאלסט האבן א גוט לעבן, 

איך האב דיר געגעבן אזעלכע זיסע עצות ווי אזוי צו לעבן מיט א ווייב, פארוואס האסטו 

 זיך געהאלטן קלוגער פון די תורה?!"

יין העלפן מיין ווייב מיט איך וועל דיר נאך אם ירצה ה' שרייבן, איך דארף יעצט ג

 די קינדער, איך מוז שוין ענדיגן דעם בריוו.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
ינ'ס דאס גרויסקייט פון ערב ראש חודש אלול; זיך מחזק זיין צו לערנען דעם רב

ספרים; אט אט פארן מיר שוין צום הייליגן רבי'ן, ווי אזוי קענען מיר אנקומען? 

 אונזער מנהג לגבי "לדוד ה' אורי".

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-מנחם ח' פרשת ראה, כ"היום  - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר.לכבוד 

יינט יום כיפור קטן; עס איז אנגענומען ביי אלעמען צו זאגן מיר פירן זיך צו זאגן ה

יום כיפור קטן. היינט היינט צו זאגן זאלסטו זען ערב ראש חודש אלול יום כיפור קטן, 

זיך צוריק קערן צום אייבערשטן; דער אייבערשטער זאל  -איז א טאג פון תשובה 

 אננעמען אונזערע תפילות מיט די תפילות פון אלע אידן.

האט געזאגט  כרונו לברכהרבי נתן ז ;מאך דיר א שיעור אין הייליגן רבינ'ס ספרים

ֶוועט ֶער  ּביֹוֲעֵביָרה, א ֲעלּבַ ֶדער ְגֶרעְסֶטער  ּוֲאִפיל: "פון דער וועלט פאר ער איז אוועק

 .ַזיין" ןֵּק ְמַת  יּבִ 'ן ֶוועט ִאים ֶדער ֶר יּבִ ַהאְלְטן ִאין ֵהייִליְגן ֶר  ִזי

 אז (חיי מוהר"ן, סימן שמט)געזאגט  ער האטדער רבי האט זייער אויסגעלויבט זיין ספר, 

זיין ספר, נאך האט דער רבי דורכן לערנען מען קען ווערן א גרויסער בעל תשובה 

ֶּבֱאֶמת, ָאז ְּבַוַּדאי ִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו "געזאגט: 

ווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת  ",ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו

 .וועט זיך אים עפענען אלע זיינע פארשטאפטע אדערן
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צום הייליגן רבינ'ס ציון; מיר א חודש פארן מיר שוין קיין אומאן  אין ווייניגער ווי

אׁש ַהָּׁשָנה ָהרֹ " :סימן תג) ,(חיי מוהר"ן דער רבי האט געזאגט דעם רבי'ן אן קיין חכמות. פאלגן

א ִיָּזֲהרּו ְוָלָּמה  ,ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקָרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי ,ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי ,לֶׁשִּלי עֹוֶלה ַעל ַהּכֹ

ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי  ;א ֵיָעֵדראׁש ַהָּׁשָנה ִאיׁש יּו ֻּכָּלם ַעל רֹ ֶׁשִּיְה  ,ָרִבים ֵאַליָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקֹ

", מיין גאנצע זאך איז ראש השנה און עס איז מיר א וואונדער אׁש ַהָּׁשָנההּוא ַרק רֹ 

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

ָרב ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמקֹ ,ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוזש השנה, "קומען צו מיר אויף רא

אׁש ַהָּׁשָנה ָראּוי ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹ  ,א ֶיְחַסר ִאיׁשאׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו ֵאָליו ִיְהֶיה ַעל רֹ 

זאל מאכן א כרוז, אז אלע זאלן  דער רבי האט געהייסן אז מען ",דד ְמאַֹח ְמאֹלֹו ִלְׂשמֹ

קומען צו זיין ראש השנה. נאך האט דער רבי געזאגט: "ווער עס קומט צו אים אויף 

ראש השנה דארף זיין פרייליך א גאנץ יאר"; נו, אז דער רבי האט געזאגט מען זאל 

 קומען צו אים פארן מיר אפילו מיט די גרעסטע מניעות.

ארט צו קומען צום רבינ'ס ציון וועט ער ביים סוף ווי מער א מענטש בענקט און וו

אנקומען. אזוי ווי די מעשה וואס איז געווען ביים רבי'ן; דער רבי האט געהאט צוויי 

כותו יגן עלינו הרב הקדוש מוואלטשיסק זאיינער איז געווען צדיקים,  מחותנים גרויסע

דער , כותו יגן עלינוהרב הקדוש מחמעלניק זדער צווייטער מחותן איז געווען  און

האט זייער שטארק געוואלט פארן קיין ארץ ישראל, זי"ע  ערוואלטשיסקהייליגער 

פערציג יאר האט ער געבענקט, געהאפט און געוואלט אנקומען קיין ארץ ישראל, ער 

האט אסאך געבעטן און מתפלל געווען אויף דעם, ווען דער חמעלניק'ער רב זי"ע האט 

דאס אוועק געמאכט, זאגנדיג: "אז מען וויל פארן קיין ארץ  דאס געהערט האט ער

לן, און האפן? וואס דארף מען בכלל ען, וועישראל וואס דארף מען אזוי פיל בענק

דאווענען אויף דעם? מען נעמט געלט און מען פארט!" ווען דער רבי האט דאס 

ואלטשיסקער רב געהערט האט דער רבי געזאגט: "איר וועט זען אז דער מחותן דער ו

רב וועט נישט אנקומען  'ערוועט נאך אנקומען קיין ארץ ישראל אבער דער חמעלניק

קיין ארץ ישראל". אזוי איז טאקע געווען; דער וואלטשיסקער רב זי"ע איז אנגעקומען 

 קיין ארץ ישראל און ער ליגט אינעם צפת'ער בית החיים, ער מיט זיין גאנצע משפחה.

צוצוקומען  האפןאון  ן, ווארטבענקען וועלן,דאס גרויסקייט פון זעט מען פון דעם 

; אזוי אלעס וואס מען שטרעבטצום סוף איז מען זוכה אנצוקומען צו אז צו קדושה, 

אויך אז מיר שטייען שוין ממש געציילטע וואכן איידערן פארן צום רבי'ן דארפן מיר 

ו זיין אין אומאן ביים רבי'ן אויף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן זוכה זיין צ

 ראש השנה.
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; שוין פון מנחה ערב ראש חודש אלול מיר פירן זיך צו זאגן "לדוד ה' אורי"

אינדערפרי זאגן מיר עס נאכן "יום", און ביי מנחה זאגט מען עס תיקף נאך הויכע שמונה 

 עשרה, פאר קדיש תתקבל.

 א גוטן טאג.

 געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זיי אים מחזק ער זאל רחמנות האבן אויף זיינע קינדער

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-מנחם ח' פרשת ראה, כ"היום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.  ... מיין טייערער לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

נרו יאיר; ער איז א גרויסער ... איך האב זייער הנאה אז דו ביסט מחזק האברך 

רחמנות, ער מיינט אז אויב ער וועט זיך גט'ן וועט אים זיין בעסער. אנשטאט ער זאל 

תשובה טון און מודה זיין אז ער האט זיך נישט אויפגעפירט ווי מען דארף וכו', לייגט 

זוי ער דאס גאנצע שילד אויף איר. מיר וויל ער נישט צוהערן, ער האט פארגעסן ווי א

ער האט אויסגעזען פאר ער איז אריין געקומען אין ישיבה, ער איז געווען א היימלאזער 

נישט געהאט גארנישט אויף דער וועלט, ער איז געשלאפן אין שול'ן האט בחור, ער 

וכו'. איך האב אים אריין גענומען אין ישיבה, איך האב אים געגעבן וואו צו שלאפן, 

אים נישט; אפשר קענסטו  עצט טענה'ט ער אז איך פארשטיין יאים חתונה געמאכט, או

רעדן מיט אים ער זאל זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, ער זאל רחמנות האבן אויף 

זיינע קינדער, ווייל מיט דעם וואס ער גייט זיך גט'ן גייט ער הרג'ענען זיינע ליכטיגע 

 קינדער רחמנא לצלן.

צוזאמנעמען געלט מיר זאלן קענען ענדיגן  א גרויסן יישר כח פארן מיר העלפן

דעם בנין אין אומאן, דער אייבערשטער זאל דיר געבן גרויס שפע בזכות די מצוה פון 

 צדקה.

נרו יאיר; מען האט אים ... איך וויל דיר בעטן זאלסט גיין מבקר חולה זיין הבחור 

אין  זיךר געפונט אריין געפירט אין קאלאמביע שפיטאל, ער דארף א גרויסע ישועה, ע

 נישט א גוטער מצב. גיי אריבער מיט אפאר אינגעלייט און בחורים אים מחי' זיין.

ָאַמר ַרב: "ָּכל ַהְמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ִניצֹול  (נדרים לט:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ְמִדיָנה ֶׁשל ֵגיִהָנם", ווער עס איז מבקר חולה ווערט ניצול פון גיהנום; דער רבי זאגט



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יט    

"ִמי ֶׁשְּמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו מֹוֵסר אֹותֹו  ):אות מריבה, סימן לח ,(ספר המידות

ְּבַיד שֹוְנָאיו", ווער עס איז מבקר חולים העלפט אים דער אייבערשטער אז קיינער קען 

 אים נישט טון קיין שלעכטס.

קינדער וואס ווארטן אויף א רפואה דער אייבערשטער זאל העלפן אלע אידישע 

 זאלן האבן א גאנצע רפואה.

 א גוטן טאג.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיין שטארק אין לערנען א דף גמרא יעדן טאג; היינט הייבט מען אן א נייע 

 מסכתא; לערנען אויפן סדר דרך הלימוד געבט די ריכטיגע חיות פארן מענטש.

 שנת תשע"חאלול,  ב' דראש חודש, שופטים' פרשת איום  - רת ה' יתברךבעז

 "קלפ

 יאיר.... נרו  לכבוד

"מסכת מנחות"; איך בעט דיר זייער, זע צו  -היינט הייבן מיר אן א נייע מסכתא 

 לערנען יעדן טאג דעם "דף גמרא".

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

ביסט פאריאגט און פארפלאגט, דאך זאלסטו אפילו דו גייסט אריבער שווערע צייטן, דו 

אז מיר זענען מקורב צום רבי'ן דארפן מיר פאלגן דעם רבי'ן,  פן א דף גמרא.אריין כא

ִּבַּקְׁשִּתי " :(מכתבי רבינו ז"ל בתחלת ספר עלים לתרופה, מכתב ב) דער רבי שרייבט פאר זיין איידעם

א ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ִמָּטֵפל ִעָּקר, ָרא ּופֹוֵסק, ֶׁש ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלמֹוד ְּבָכל יֹום ִׁשיעּור ְּגָמ 

תפילה  ,נאר תורה דער רבי וויל פון אונז; "ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיָרא ְוכּו', ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם

 .ויראת שמים

עס איז באוואוסט אז דער רבי האט געזאגט: "איך האב גענומען דאס גוטס פון די 

ווידעראום חסידים, און דאס גוטס פון די ליטווישע"; ביי חסידים איז דער עיקר תפילה, 

 פאר אן עיקר. ביי די ליטווישע איז דער עיקר תורה, און דער רבי האט גענומען ביידע

 עיקר סיי תורה סיי תפילה, אזוי ווי דער רבי האט געזאגטביים רבי'ן איז געווען דער 

"ַמה ֵּיׁש ְלָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֵאין ָצִרי ִּכי ִאם ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹד  (שיחות הר"ן, סימן רפז):

לערנען און דאווענען, וואס האט א מענטש צו טון אויף דער וועלט? נאר , ּוְלִהְתַּפֵּלל"

און מאכן דעם  שיעורשבת'דיגן ווענען; דערפאר האב איך געדארפט מבטל זיין דעם דא
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וואס  וואס קומען צופרי לערנען דעם דף , כדי צו מחזק זיין די אברכיםסיום פרייטאג

 דאס איז ביי מיר חשוב'ער פון אלעס.

שבת האט מען  זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג. ,ליבער... רדערפאר טייערע

, כאפ , בעט איך דירא מנחותהיינט הייבט מען אן מסכתאון  יםמסיים געווען מסכת זבח

ארויס אפאר מינוט יעדן טאג צו לערנען דעם דף גמרא וואס דאס רייניגט דעם מענטש 

"ַּתְלמּוד  חלק א', סימן ריד): ,ליקוטי מוהר"ןעיין ( דער רבי זאגטפון אלעס שלעכטס, אזוי ווי 

ווען א מענטש  ",ִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה ִליִלית, ַהַּמְחֵטאת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפַגם ַהְּבִריתּבְ 

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

איז נישט מיין הארציגער חבר, וואס זאל איך דיר זאגן? עס  ,דערמיין ליבער ברו

'; א מענטש וואס זוכט חיות, ער דרך הלימודסדר ' ם רבינ'סבעסער'ס ווי דע דא עפעס

זאל פאלגן דעם רבי'ן און לערנען אויפן  -לעבן  ןכט א געשמאק אינעם טאג טעגליכזו

 .וועט אים גוט זיין בזה ובבא )(שיחות הר"ן, סימן עו סדר דרך הלימוד

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מ'דארף אנגרייטן ספרים און קונטרסים פאר אומאן

יום א' פרשת שופטים, ב' דראש חודש אלול, שנת תשע"ח  - בעזרת ה' יתברך

 ק"לפ

  נרו יאיר... לכבוד 

דו דרוקסט די קונטרסים און ספרים וואויל איז דיר אז דו ביסט עוסק אין הדפסה; 

וואס מוהרא"ש האט געשריבן צוזאמגענומען פון רבינ'ס ספרים און פון ר' נתן'ס 

 ספרים, געשריבן אויף א גרינגע שפראך אז מען זאל דאס פארשטיין און לעבן מיט דעם.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס איז דיין זכות אין הימל מיט דעם וואס 

דרוקסט די ספרים פאר די מפיצים זיי זאלן דאס קענען פארשפרייטן צווישן אידישע  דו

"א מענטש וואס ברענגט צוריק זינדיגע  (תרומה קכח:):קינדער; דער זוהר הקדוש זאגט 

מענטשן צום אייבערשטן, איז זוכה ארויף צו גיין צו א פלאץ וואס קיין שום מענטש 

איז נישט זוכה; ער נעמט אוועק טומאה פון דער וועלט, ער מאכט אז דעם 

אייבערשטנ'ס נאמען זאל ווערן געהייליגט אויף דער וועלט און ער איז גורם אז אלע 

טן שטייען אויף זיין זכות. דער מענטש איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף די וועלט וועל
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נישט אויף די וועלט און  -און אויף יענע וועלט; קיינער קען אים נישט שלעכט'ס טון 

נישט אויף יענע וועלט. ער גייט אריין אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים און קיינער 

 טן".קען אים נישט צוריק האל

 (דברים טז, כ):דעם פסוק  (ספר פני דוד)דער חיד"א זכותו יגן עלינו  טמיט דעם טייטש

"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף, ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ָל"; זאגט ער "ֶצֶדק" 

מאך נאך צדיקים,  –ִּתְרּדֹף" עס איז נישט גענוג אז מען איז אליינס א צדיק, נאר "ֶצֶדק  -

וועסטו זוכה זיין צו חיים נצחיים, דו וועסט נישט אראפפאלן אין  –"ְלַמַען ִּתְחֶיה" 

ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו"; "ְוָיַרְׁשָּת ֶאת  -"ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים  (אבות ה, יח):עבירות, ווייל 

וואס דער  –עולם הבא, "ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ָל" דו וועסטו זוכה זיין צו האבן  –ָהָאֶרץ" 

אייבערשטער געבט דיר שוין יעצט 'אויף די וועלט', דורך דעם וואס מען ברענגט צוריק 

 מענטשן צום אייבערשטן איז מען זוכה צו האבן א גוט לעבן, עיין שם.

ן, ווייל מען זע אנצוגרייטן גענוג ספרים און קונטרסים פאר די מפיצים פאר אומא

' ץ רפארט שוין אם ירצה ה' אין דריי וואכן ארום קיין אומאן; רעד מיט דעם גרויסן מפי

נרו יאיר, פרעג אים וואסערע ספרים און קונטרסים ער דארף און דו זאלסט עס דרוקן  ...

 שוין יעצט כדי עס זאל זיין גרייט אין צייט.

ס רעדן זיך פון די מעלה פון 'פארן אזוי אויך דארף מען דרוקן אלע קונטרסים ווא

ראש השנה צו צדיקים'; מיין נישט אז עס פעלט נישט אויס אין אומאן די סארט 

קונטרסים וכו' וויבאלד אלע זענען שוין סיי ווי אין אומאן, עס איז נישט אזוי, ווייל 

ארט, זייער אסאך מענטשן קומען קיין אומאן און ווייסן נישט וואס זיי האבן צו טון ד

זיי זוכן א ספר, א קונטרס וואס  זאל זיי זאגן וואס צו טון וכו', דעריבער איז עס זייער 

 וויכטיג.

איך בעט דיר זייער דו זאלסט נישט אפשטעלן דאס דרוקן די קונטרסים און ספרים 

דאס ראטעוועט צענדליגער טויזנטער  -אפילו פאר איין טאג, ווייל דאס איז פיקוח נפש 

, זיי .. און... ן שלעכטס. עס איז כדאי דו זאלסט אביסל שמועסן מיט ר' מענטשן פו

וועלן דיר דערציילן מעשיות ווי די ספרים ראטעווען בחורים און מיידלעך, אינגעלייט 

 און ווייבלעך וכו' וכו' פון די ערגסטע זאכן רחמנא לצלן.

לע אז אינגעלייט די מפיצים בעטן זייער מען זאל דרוקן עצתו אמונה; זיי זאגן א

 ווארטן אויף דעם, דאס געבט זיי אסאך חיזוק, דעריבער זע צו דרוקן פון דעם.

איך בעט פאר דיר דו זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים, ובעיקר אז דו 

 זאלסט ווייטער ממשיך זיין און חס ושלום נישט אפלאזן די הייליגע ארבעט.



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כב | 

 זיי געזונט.

 ה און א גוט געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה טוב

... 

~~~~~~~~~~ 
 .התבודדות דערהאלט א מענטש אין די שרעקעדיגסטע מצבים

שנת תשע"ח אלול, יום א' פרשת שופטים, ב' דראש חודש  -רת ה' יתברך בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר לכבוד

איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו העלפסט מיר; איך בענק מיר נאך דיר, נאך צוויי 

 וואכן זענען מיר דא אין קעמפ.

איך וועל דיר דערציילן א מעשה פלא וואס מיר האבן געהאט פאריגע וואך דא אין 

קעמפ, מיר האבן געהאט א בער, די פאליציי זענען געקומען און האבן אים געשאסן 

וכו' ביז ער איז אוועק געגאנגען. די מעשה איז געווען אזוי, איינע פון די מיידלעך פון 

"בית פיגא" איז געווען צופרי אין פעלד אינדרויסן פון קעמפ, זי האט געהאלטן אינמיטן 

מאכן התבודדות, פלוצלינג באמערקט זי א שווארצע זאך וואס שאקעלט זיך, קודם 

האט זי געמיינט אז דאס איז סתם א שווארצע בעג וואס שאקעלט זיך פון די ווינט, זי 

אוועק פון דעם, פלוצלינג זעט זי אז דאס איז שוין  איז געשטאנען בלויז צוויי פיס

גארנישט קיין שווארצע בעג, דאס איז א גרויסער בער, דער בער האט זיך 

אויפגעשטעלט אויף די צוויי פיס און געשטאנען אנטקעגן די מיידל פנים אל פנים! די 

שטן: מיידל האט זיך אבער נישט פארלוירן, זי האט אנגעהויבן בעטן דעם אייבער

"הייליגער באשעפער ראטעווע מיר פון דעם בער, העלף מיר ער זאל מיר גארנישט 

 טון", זי האט אנגעהויבן גיין צוריק צו וועגס ביז זי איז אריין אין איר שטוב.

אזא מעשה פאסט פאר די מעשה ביכלעך; א יונג מיידל פון צוועלף יאר זאל נישט 

פיס נעבן א גרויסע בער. סתם א קינד וואלט אוועק ווערן פארלוירן ווען זי שטייט צוויי 

גע'חלש'ט אויפן פלאץ, נישט נאר א קינד נאר אפילו אן ערוואקסענער מענטש וואלט 

אויך צוטומלט געווארן פון שרעק, און זי איז געבליבן רואיג און געבעטן דעם 

א מענטש,  אייבערשטן ער זאל איר העלפן; פון דעם זעט מען וואס התבודדות טוט מיט

מען באקומט א ישוב הדעת, מען ווערט נישט פארלוירן ווען מען טרעפט זיך אין א 

 צרה.
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איך וויל דיר בעטן דו זאלסט גיין מבקר חולה זיין .. נרו יאיר; מען האט אים אריין 

געפירט אין קאלאמביע שפיטאל אין א נישט גוטע מצב, ער דארף א גרויסע ישועה. גיי 

ר אינגעלייט און בחורים און זייט אים מחי'. חכמינו זכרונם לברכה אריבער מיט אפא

ֵגיִהָנם", ווער עס איז  ֶׁשל ְמִדיָנה ִניצֹול ַהחֹוֶלה ֶאת ַהְמַבֵּקר ָּכל: "ַרב ָאַמר )::נדרים לט(זאגן 

 "ִמי (ספר המידות אות מריבה, סימן לח):דער רבי זאגט בקר חולה ווערט ניצול פון גיהנום; מ

ווער עס איז מבקר  ,מֹוֵסר אֹותֹו ְּבַיד שֹוְנָאיו"ֶׁשְּמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו 

 חולים העלפט אים דער אייבערשטער אז קיינער קען אים נישט טון קיין שלעכטס.

... האט יעצט געמאכט א ניגון ווי ער דאנקט דעם אייבערשטן: "איך דאנק דיר 

ער פאר אלעס וואס דו טוסט מיר מיר, אייביג ביסטו אזוי גוט צו מיר"; ווען באשעפ

מען הערט דעם ניגון ווי אזוי ער זינגט דאס באקומט מען אזא התעוררות לתשובה, דא 

זינגט א בחור "יישר כח אייבערשטער פאר אלעס גוטס", בשעת ער קען נישט גיין אויף 

 -א ווילטשעיר, ער קען זיך נישט רירן השם ירחם די פיס, ער זיצט שוין אפאר יאר אין 

 דאך זינגט ער: "יישר כח אייבערשטער, פאר אלעס וואס דו טוסט מיט מיר".

מען זעט פון דעם וואס דאס הייסט אז א מענטש ווערט מקורב צום רבי'ן; דער 

 רבע לערנט אויס מען זאל דאנקען דעם אייבערשטן, און נישט האבן קיין קשיות אויפן

 אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע אידישע קינדער וואס ווארטן אויף א רפואה 

 זאלן האבן א גאנצע רפואה.

 א גוטן טאג.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר ווייסן פונעם הייליגן רבי'ן; קיין 

 איז נישט פארהאנען.ייאוש 

 שנת תשע"ח לפרט קטן, ב' אלול, יום ב' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

 אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן.ן און לויבן דעם אייבערשטן עמיר דארפן דאנק

יז אפילו מען א זיין; שונז מחזק אז מיר זאלן זיך קיינמאל נישט מייאדער רבי איז א

מען זאל פון דארט נאר זאל מען נישט אויפגעבן,  אראפ געפאלן אין א טיפע בלאטע

נעם מיר ארויס פון מיין בלאטע,  : "רבונו של עולם העלף מיר!שרייען צום אייבערשטן
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וואלטן מיר  , וויערן צו דיר", וואס וואלטן מיר געטון אנעם רבי'ןקאיך וויל זיך צוריק

 ?...וואלטן מיר אויסגעזען יגעווען וו

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', רבי זאגט הייליגער דער  ';אושייאזא זאך ווי 'נישט דא עס איז 

", א ִיְהֶיה ָׁשם ְּפָתִחים ָלֵצאת ִמָּׁשםֶׁש ִּכי ֵאין ׁשּום ֻטְמָאה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ָּבעֹוָלם" סימן קיב):

אן האבן די ין פארפאלן אין א טומאה אזא זאך אז מען איז שודא נישט עס איז 

ַרק ֶׁשֵאין רֹוִאין אֹוָתן ֵמֲחַמת ּגֹוֶדל ַהַחְׁשכּות ומען פון דארט, "צו ק צוריקמעגליכקייט 

איז ווייל עס  ן מיינט אז מען איז שוין פארפאלןסיבה פארוואס מע נאר די", ֶׁשֵּיׁש ָׁשם

ארויס צו גיין פון ווי אזוי עג נקל פארן מענטש, דער מענטש זעט נישט דעם וואיז טו

א ֶּפַתח ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ְוִלְמצֹ ,ֵמִאיר לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְּבַעְצמֹו ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמתדארט, "

", ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרך ֶּבֱאֶמת ָּתִמיד ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ,ַּגם ְּבעֶמק ְנִפיָלתֹו ִּתְקָוה

"רבונו של עולם נעם מיר  דעם אייבערשטן מיט אן אמת: אז דער מענטש בעטאבער 

איך  עבירות, נעם מיר ארויס פון די שלעכטע מעשים וואס איך טו. ארויס פון מיינע

ל מאל אפצולאזן מיינע שלעכטע מעשים אבער איך האלט אין איין צוריק פרוביר אזוי פי

עס גייט אריבער א  וועט זיין מיט מיר?!ע געטרייער; וואס טאט ,טאטע זיסער ,פאלן

זינק אלץ טיפער און טיפער אין טומאה, איך בין  א חודש און א יאר, איך ,א וואך ,טאג

נישט פאר מיר א שוין איך זע אז טון שלעכטע זאכן,  געוואוינט צושוין אזוי שטארק צו

איז מען אזוי  ,"עלפןנאר דו קענסט מיר ה -וועג ארויס צו קריכן פון מיינע בלאטעס 

 זוכה ארויס צו גיין פון אלע שלעכטע מעשים.

ועסט זיך שטארקן אויף איך האף אז דו ו הייליגן רבי'ן;צום מיר פארן שוין אט אט 

 אויף קיינעם. ןקוקאון נישט  אלע מניעות

 .נט און שטארקזיי געזו

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארשריט וואס מען מאכט ב"ה ביים נייעם בנין אין אומאן.די 

 ' פרשת שופטים, ב' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןביום  - בעזרת ה' יתברך

  נרו יאיר... לכבוד 

שיק דיר דא עטליכע בילדער זאלסט זען ווי שנעל מען רוקט זיך ברוך ה' מיטן איך 

 נייעם בנין.
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אויך אין די אזוי  ,חדר האוכלאון אינעם לייגט שוין טיילס אין בית מדרש 'מ

 .בוילער רום

האלט שוין אינמיטן 'מאון  ניעאויף די בוילערס צו מאכן די טשימארבעט שוין 'מ

 .אן די וואסער טאנקשוין מארגן קומט . יען פלאמבינג צו די צווייטע שטאקארויפצ

זאל קענען ן עמכדי די פרעימס פון די צווייטע שטאק  ליידיגןענדיגט יעצט אפ'מ

 .ממשיך זיין צו לייגן ציגל

 יישר כח פאר אלע וואס העלפן ארויס מ'זאל קענען ענדיגן דעם בנין.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.
... 

~~~~~~~~~~ 
איבערגיין מיט די ווייב די "פרויען שיעור"; די גרויסע שמחה אז מיר פאלגן 

אים אויף ראש השנה; זיך מחזק זיין מיט גוטע חברים דעם רבי'ן און מיר קומען צו 

זיך צו באנוצן מיט'ן רבינ'ס אוצרות; די גרויסע סכנה זיך צו חבר'ן מיט איינעם וואס 

לעבט נישט מיטן אייבערשטן; א שלעכטע חבר פארשלעפט צו שלעכטס און צום סוף 

 הרג'עט ער דיך; דער סימן מיט וועם מען קען זיך יא חבר'ן.

 יום ג' פרשת שופטים, ג' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

שיעור; גיי פרויען איך האף אז דיין ווייב האט הנאה געהאט פון די נעכטיגע 

זייט אייך צוזאמען מחזק מיט די עצות וואס מען לערנט און  שיעור עםיר דאיבער מיט א

סבלנות צו קינדער, האבן עור האבן מיר אסאך גערעדט פון אין היכל הקודש. ביים שי

אז מען זאל נישט מיד ווערן פון איבער זאגן נאכאמאל און נאכאמאל פארן קינד ווי אזוי 

 זיך צו פירן.

עס זינגט זיך שוין: "אומאן, אומאן, ראש השנה!" מיר פרייען זיך אז מיר פארן 

ציון. מיר פאלגן דעם רבי'ן בתמימות שוין אין דריי וואכן צום הייליגן רבינ'ס 

ובפשיטות; אז דער רבי האט געהייסן קומען קיין אומאן אויף ראש השנה פארן מיר 

 מיט די גרעסטע מסירות נפש.

 ים וועלן זיין צוזאמען אין אומאןגעלויבט דעם אייבערשטן אז מיר אלע תלמיד

בן זוכה געווען צו באקומען. און מיר וועלן זיך מחזק זיין מיט די אוצרות וואס מיר הא

 (סיפורי מעשיות מעשה יג, פון די זיבן בעטלערס, דעם ערשטן טאג):אזוי ווי דער רבי האט דערציילט 

דערווייל איז אנגעקומען א גרויסער אדלער, ער האט געקלאפט אויפן טורעם און 
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ע אוצרות"; געזאגט: "הערט אויף צו זיין ארימעלייט, הייבט זיך אן באנוצן מיט ענקער

גוטע עצות ווי אזוי מיר קענען זיין גרויסע עשירים, מיר  גארדער רבי האט פאר אונז 

 דארפן נאר האבן גוטע חברים מיט וועם זיך צו מחזק זיין.

א מענטש וואס לעבט נישט מיטן אייבערשטן איז א גרויסע סכנה צו האבן מיט 

א מענטש וואס לעבט  :, חלק ב', סימן ז')(ליקוטי מוהר"ןאים א חברותא'שאפט; דער רבי זאגט 

נישט מיטן אייבערשטן איז ערגער פון א חי', ווייל אז א מענטש לעבט נישט מיט יראת 

שמים איז ער מסוגל צו הרג'נען א צווייטן, אזוי ווי אברהם אבינו האט געזאגט פאר 

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני", ווייל א  "ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאִקים (בראשית כ, יא):אבימלך 

 מענטש אן יראת שמים איז נישט קיין מענטש.

 - דער קעניג פון די חיות - : דער לייבא מעשה דערציילטאמאל מוהרא"ש האט 

זיך געוואלט אינטערעסירן האט זיך אמאל ארויסגעלאזט אויף א שפאציר, ער האט 

. צום ערשט האט ער באגעגנט דעם אייזל, פרעגט ער דעם אייזל: וואס די חיות טוען

"פארוואס ביסטו אזוי צעבראכן?" האט דער אייזל געענטפערט: "ווייל דער מענטש 

האלט זיך גרויס אויף מיר; ער לייגט ארויף אויף מיר שווערע זעק און פעק, נאכדעם 

ויב גיי איך נישט אזוי שנעל שלאגט ער מיר מיט א שטעקן איך זאל גיין שנעלער, און א

קלעפ", ווען דער לייב האט דאס געהערט האט ער געטראכט: ביטערע ווי אים כאפ איך 

'איך מוז זען ווער איז דאס א 'מענטש' וואס גרויסט זיך אויף מיינע חיות'. דער לייב 

ך גייט ווייטער, קומט צו גיין צו אים א פערד, פרעגט אים דער לייב: "וואס הערט זי

עפעס?" ענטפערט דער פערד: "נישט גוט", פרעגט דער לייב: "פארוואס?" זאגט דער 

פערד: "דער מענטש האלט זיך גרויס אויף מיר; ער רייט אויף מיר און שטויסט מיר 

מיט זיינע אייזערנע שיך איך זאל גיין שנעלער, און אויב גיי איך נישט אזוי שנעל ווי ער 

ים שטארקע קלעפ", ווען דער לייב האט דאס געהערט האט וויל כאפ איך אריין פון א

ער געזאגט: 'איך דארף שוין זען ווער איז דאס א 'מענטש' וואס גרויסט זיך אויף מיינע 

חיות'. ער גייט ווייטער, זעט ער דעם גרויסן קעמל, פרעגט ער דעם קעמל: "וואס הערט 

יטער, דער מענטש טראגט מיר זיך עפעס?" ענטפערט דער קעמל: "עס איז מיר זייער ב

אין מדבר מיט א שטריק ארום געבינדן אויף מיין האלז, עס קען אריבער גיין טעג און 

וואכן וואס איך האב אפילו נישט קיין טראפ וואסער צו טרינקען", האט דער לייב 

געזאגט: 'איך דארף זען ווער איז דאס א 'מענטש' וואס מאכט ליצנות און געשפעט פון 

נע חיות'. דער לייב גייט ווייטער און זעט א וואלף, דער לייב פרעגט דעם וואלף: מיי

"וואס הערט זיך עפעס?" ענטפערט דער וואלף: "נישט גוט", פרעגט דער לייב: 

"פארוואס?" זאגט דער וואלף: "איך בין געווען זייער הונגעריג, בין איך אריין אין א 
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ו לויפן מענטשן מיט שטעקענעס און מיר געגעבן חצר עסן, פלוצלינג זענען געקומען צ

מכות רצח, זיי האבן מיר כמעט גע'הרג'ט, די לעצטע מינוט בין איך אנטלאפן פון זיי!" 

דער לייב ווערט שוין זייער נייגעריג און זאגט: 'איך מוז שוין זען דעם באשעפעניש 

ינע חיות'. ענדליך וואס רופט זיך: 'מענטש' וואס ער האלט זיך גרויס אויף אלע מי

טרעפט דער לייב אן דעם פוקס און פרעגט אים: "זאג מיר פוקס, דו ביסט דאך דער 

קלוגסטער פון אלע חיות, וואס קען מען טון מיט דעם 'מענטש' וואס שפעט פון אלע 

חיות?" זאגט דער פוקס פארן לייב: "אדוני המלך, דער מענטש איז שטערקער פון אונז 

ער לייב אויפגערעגט און געזאגט: "איך וועל טרעפן דעם מענטש אלע!" האט זיך ד

 און זיך נוקם זיין אין אים איינמאל פאר אלעמאל".

איין טאג גייט דער לייב אין וואלד, פלוצים זעט ער ווי א 'מענטש' קומט צו גיין, 

פרעגט דער לייב: "ווער ביסטו?" ענטפערט ער: "איך בין א מענטש", פרעגט אים דער 

ייב: "דו ווילסט זיך פארמעסטן מיט מיר צו זען ווער עס איז שטערקער?" זאג דער ל

מענטש פארן לייב: "איך בין גרייט זיך צו פארמעסטן מיט דיר אבער דו דארפסט מיר 

ח אין שטוב; איך גיי אהיים נעמען ער געלאזט מיין כדא ווארטן, ווייל איך האב איב

מען וועלן מיר זיך פארמעסטן ווער עס איז שטערקער", מיין כח, ווען איך וועל צוריק קו

זאגט דער לייב: "ערלעדיגט, גיי אהיים און איך ווארט דיך דא", האט זיך דער מענטש 

 נע,אנגערופן צום לייב: "איך האב מורא אז דו וועסט אנטלויפן", זאגט דער לייב: "

ש געפרעגט דעם לייב: דארפסט נישט מורא האבן, איך ווארט דיר דא", האט דער מענט

"ביסטו מסכים אז איך זאל דיר צובינדן צום בוים אז דו זאלסט נישט קענען אנטלויפן?" 

זאגט דער לייב: "יא"; האט דער מענטש ארום געבינדן דעם לייב און אים דערלאנגט 

 מכות רצח ביז ער האט אים דער'הרג'ט...

ן חבר'ט זיך, כדי מען זאל דעריבער דארף מען זייער אכטונג געבן מיט וועם מע

 נישט האבן אזא פנים ווי דער לייב האט געהאט ביים סוף.

"ְּבֵני ָאָדם ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ִלְמנַֹע ּוְלָהִסית ֶאת  (שיחות הר"ן, סימן פ):דער הייליגער רבי זאגט 

ר ָהָרע", א שלעכטע חבר יֹוֵתר ִמן ַהֵּיֶצ  -ָהָאָדם ְלַרֲחקֹו ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוִמַּצִּדיֵקי ֱאֶמת 

כח אוועק צו נעמען דעם מענטש פונעם אייבערשטן און פון אמת'ע צדיקים  אהאט 

ווי דער יצר הרע; דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן מיט וועם מען חבר'ט מער 

 זיך.

אז דו הערסט איינעם רעדן ניבול פה זאלסטו אנטלויפן פון אים; אז איינער שיקט 

מעסידזשעס און שלעכטע בילדער זאלסטו זיך היטן פון יענעם ווי פון  דיר שלעכטע
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פייער, ווייל ער וועט דיר צו נעמען די וועלט און יענע וועלט, ער וועט דיר בינדן אזוי 

 ווי יענער האט געבינדן דעם לייב און אים גע'הרג'ט.

היכל הקודש  חבר דיך מיט די וואס רעדן איידל און ריין, חבר דיר מיט חברים אין

וואס האבן אמונת חכמים, זיי לאכן נישט אפ פון א צווייטן, זיי מאכן נישט אוועק יעדן 

וועם א ווארט פון רבי'ן איז קודש קדשים, א דיבור פון ר' נתן איז  בייאיינעם וכו', 

 הייליג און יעדעס ווארט וואס מוהרא"ש האט אונז געזאגט איז אמת ויציב.

 וועסטו מיר מחי' זיין; איך ווארט צו הערן פון דיר. -שרייב מיר צוריק 

 .איך דארף אריין לויפן צו די בחורים

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א זכי' צו משמש זיין דעם רבי'ן

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןג' פרשת שופטים, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 מיין טייערע תלמיד ... נרו יאיר. לכבוד

 כטערהאלטן די בילדער פון די נייע אפיס וואס דו האסט געמאאיך האב יעצט 

 פאר די מוסד.

פארא זכות דאס איז פאר אונז, אז מיר האבן דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס

 .זיין דעם הייליגן רבי'ןמשמש צו די זכיה 

ר' נתן האט זיך אמאל אפגעשטעלט פאר ער איז אריין אין רבינ'ס שטוב און 

איך ווייס דאך ווער איך בין, איך ווייס אז איך האב נישט קיין זכות  –"ַוֲאִני"  :געזאגט

ון צו זיין מקורב צום הייליגן רבי'ן, אויב אזוי פארוואס האב איך זוכה געווען צו וויסן פ

 "מיט דיין גרויסע חסד האסטו מיר געהאלפן  –רבי'ן? נאר וואס דען, "ְּברֹב ַחְסְּד

."ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ,באשעפער, אז "ָאבֹוא ֵביֶת 

דאס דארפן מיר אויך זאגן: "ַוֲאִני", וואס האב איך זוכה געווען צו קומען צו אזא 

ו האבן א חלק אין אריין ברענגען דעם הייליגן רבינ'ס רבי, צו משמש זיין דעם רבי'ן, צ

לימודים אין די וועלט וואס דאס וועט ברענגען די גאולה, וואס האב איך געטון מער 

פון א צווייטן אז איך בין מקורב געווארן צום רבי'ן, ווי אזוי איז דאס אז איך בין נישט 
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מיט דיין גרויס חסד האסטו  –ב ַחְסְּד" אויף אזא רבי? נאר "ְּברֹ  -ה' ירחם  –קיין מתנגד 

."ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ,מיר געהאלפן, אז "ָאבֹוא ֵביֶת 

ן אלע תורה תפילה אודי  העלפסט די מוסד נעמסטו א טייל איןמיט דעם וואס דו 

 .פון דעם הייליגן פלאץ גוטע זאכן וואס קומט ארויס

 .נטיי געזוז

 טובה און א גוט געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה 

... 

~~~~~~~~~~ 
אכטונג געבן נישט צו רעדן און נישט צו הערן ניבול פה; א ברסלב'ער חסיד 

 טראגט א גרויסע אחריות.

 שנת תשע"ח לפרט קטן, ד' אלול, יום ד' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

רעד נישט קיין ניבול פה און אזוי אויך זאלסטו זיך נישט חבר'ן מיט איינעם וואס 

האט א לויזע מויל. ווייל אפילו מען רעדט נישט קיין ניבול פה, מען הערט נאר ווי 

איז דאס אזוי ווי מען רעדט אליינס ניבול פה  -איינער רעדט ניבול פה און מען שווייגט 

 ,אות ניבול פה ,(ספר המידותרבי א גרויסן עונש; אזוי זאגט דער און מען באקומט אויף דעם 

מען אים טיף  , ווער עס רעדט ניבול פה מאכט"ְמַנֵּבל ִּפיו, ַמֲעִמיִקין לֹו ֵּגיִהּנֹום"ַה  ד): מןיס

און אויך פאר דעם וואס הערט ניבול פה און ער זאגט , "ַּגם ַלּׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק"זיין גיהנום, 

 .גארנישט

דו טראגסט א גרויסע אחריות; דו טראגסט אויף דיר דעם רבינ'ס נאמען און 

 :סימן סט) ,אות צדיק ,דותי(ספר המדער רבי זאגט מענטשן קוקן אויף דיר ווי אזוי דו פירסט זיך. 

האט ווער עס ", ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע, ֶאת ַהַּצִּדיק ָצִרי ִלְׁשמֹר, ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיק ִמי"

 פןגיין קיין שלעכטע נאמען אוי אכטונג געבן עס זאל נישט ארויס דארףליב דעם צדיק 

 .צדיק

 איך האף אז דו וועסט אננעמען מיינע ווערטער.

 דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון אלעם שלעכטס.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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פרייליך דורכאויס שבת; אין די ימי הרחמים והרצון איז די עצה אלעס זיין זייער 

 צו פאררעכטן דורך זיין פרייליך שבת.

שנת תשע"ח לפרט , ו' אלול, ערב שבת קודש פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 ... נרו יאיר. לכבוד

טאנץ און שפרינג שבת; דורכאויס פרייליך זייער זאלסט זיין דו איך בעט דיר זייער 

"ָצִריך ִלָּזֵהר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן יז): רבי זאגט הייליגער דער פון שמחה א גאנץ שבת. 

ְמאֹד ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבת, ִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד", מען 

ָלל, ֶׁשָּצִריך ִלְנהֹג ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש, ְוִלְבִלי דארף זיין זייער פרייליך שבת, "ְוַהּכְ 

ְלַהְראֹות ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ְּכָלל, ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה'", שבת טאר מען נישט ווייזן קיין 

שום עצבות, מען דארף ארום גיין א גאנצן צייט מיט א שמייכל; דער ס"מ ווייסט אז 

מאכט ער דערפאר א צייט וואס א מענטש קען זיך צוקלעבן צום אייבערשטן, שבת איז 

אז עס זאל זיין מחלוקת אין אידישע שטובער צווישן מאן און ווייב, מען צעאמפערט 

 אריין אין שבת קודש צעקריגטערהייט.מען גייט אזוי ארום זיך צוליב שטותים והבלים, 

ודש אלול; אז מיר וועלן זיין פרייליך מיר שטייען יעצט דעם צווייטן שבת אין ח

סימן  ,(מדרש תנחומא בראשית שבת וועלן מיר אלעס פאררעכטן, אזוי ווי חכמינו הקדושים זאגן

 נעםאיז פרייליך שבת, ער האט הנאה פו"עֹוֶנג ַׁשָּבת ְּכֶאֶלף ַּתֲעִנּיֹות", ווען א מענטש  ג):

נט זוי ווי ער וואלט געפאסט טויזט אווערט דאס גערעכנ –און אזוי ווייטער  טרינקען ,עסן

 תעניתים.

שטייען יעצט אין חודש אלול, אין די ימי הרחמים והרצון, טעג פון תשובה מיר 

ות וואס מיר דארפן מיר האבן נישט קיין כח צו פאסטן אויף די עביראון תיקון המעשים, 

ווי  פאסטן, האבן קוים כח צו פאסטן די תעניתים וואס מיר דארפןמיר  ,אלץ מתקן זיין

?! אבער אז עכטןרקענען מיר אנהייבן טראכטן פון פאסטן אויף וואס מיר דארפן פאר

 מיר וועלן זיין פרייליך א גאנץ שבת וועלן מיר אלעס פאררעכטן.

 א פרייליכן שבת!

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 

 



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לא    

 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 

 פארוואס שטייט נישט אויף די מצבה פון מוהרא"ש זי"ע זיין טאטנ'ס נאמען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן פארוואס אויף די מציבה פון מוהרא"ש זי"ע שטייט נישט זיין טאטנ'ס נאמען, 

 איך מיין אז ס'איז נישטא נאך אזא זאך אין די וועלט. איך ווארט אויף א קלארע הסבר, יישר כח.

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"ד מנחם - בעזרת ה' יתברך

 ד ... נרו יאיר. לכבו

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ּוְכמֹו ַּבַחִּיים ַחּיּוִתי ִנְתעֹוְררּו  (צוואת מוהרא"ש, סימן ה):מוהרא"ש שרייבט אין זיין צוואה 

ַעל ָיִדי ֲאָנִׁשים ִּבְתׁשּוָבה", אזוי ווי ווען איך האב געלעבט זענען דורך מיר נתעורר 

, "ְּכמֹו ֵּכן ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּוִתי ְלֵעיָלא ְּכֶׁשָיבֹוִאי ֶאל געווארן מענטשן תשובה צו טון

ִקְבִרי ִיְתעֹוְררּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה", אזוי אויך נאכדעם וואס איך וועל אוועק גיין פון דער 

וועלט, ווען מען וועט קומען צו מיין קבר, וועט מען אויך נתעורר ווערן צו תשובה טון, 

ַיְמִׁשיכּו ְלַעְצָמם ְיׁשּועֹות ּוְפָלאֹות ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר, ְוֶאְהֶיה ָלֶהם ְלֵמִליץ יֹוֶׁשר ַּבָׁשַמִים, ְוא "וְ 

ָאנּוַח ְוא ֶאְׁשקֹוט ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְלִמי ֶׁשָּבא ֶאל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹוד ְיׁשּוָעה ְׁשֵליָמה ִמן 

איך וועל נישט רוען ביז איך וועל פועל'ן פאר דעם מענטש וואס איז ַהָּׁשַמִים", און 

 געקומען צו מיר א ישועה.

די מציאות איז ממש אזוי, ווען מען קומט קיין יבניאל צום ציון פון מוהרא"ש 

כאפט אן פארן מענטש א מורא'דיגע התעוררות תשובה צו טון, בפרט ווען מען ליינט 

ש האט אליינס געשריבן (איך בין דיר דא מעתיק דעם די נוסח המצבה וואס מוהרא"

 כתב יד פונעם נוסח המצבה):
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"ּפֹה ִנְטַמן", ָדא ִליְגט, "ַהָחִסיד ָהֲאִמִּתי, עֹוֵבד ה' ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות", ַאן ֱאֶמת'ֶער 

ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטֹות, "ָמַסר ַנְפׁשֹו ֶעְרִליֶכער ִאיד ָוואס ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֵאָליו ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמּיֹום ָעְמדֹו ַעל ַּדְעּתֹו", ֶער ָהאט ִזי מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאְרן 

ּוָמִרים ָּכל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג פּון ֶווען ֶער ִאיז ְגרֹויס ֶגעָוואְרן, "ְוָסַבל ִיּסּוִרים ָקִׁשים

ְיֵמי ַחָּייו", ֶער ָהאט ֶגעִליְטן ְׁשֶוועֶרע אּון ִּביֶטעֶרע ִיסּוִרים ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן, "ַרִּבים ֵהִׁשיב 
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ֵמָעוֹן ְוֵקיְרָבם ֵאָליו ִיְתָּבַר וכו' וכו'", ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָהאט ֶער ַמְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ֶגעֶווען 

ֶטעְרט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ִפיֶלע ַּתְלִמיִדים אּון ֵזיי ֶדעְרֶנענְ 

 ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ִיְרֵאי ה'.

ווען מען ליינט דעם שטיקל מציבה כאפט אן מורא'דיגע התעוררות לתשובה; מען 

ן גאנץ דערמאנט זיך וואס מוהרא"ש איז אריבער אין זיין לעבן, און ווי ער האט זיך זיי

לעבן מוסר נפש געווען פאר אידישע קינדער, נאכדעם ווען מען הייבט אן ליינען די 

מצבה: "ָדא ִליְגט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד וכו'", הייבט מען אן בעטן דעם אייבערשטן: "רבונו 

של עולם, איך וויל אויך זיין אן ערליכער איד, איך וויל דיר אויך דינען בתמימות 

ייטער ליינט מען: "ָסַבל ִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן"; מוהרא"ש ופשיטות", וו

האט נישט געהאט קיין איין גוטן טאג אין זיין לעבן, נאר צרות און יסורים וואס ער האט 

 (סימן יד):געהאט אויסצושטיין מבית ומבחוץ, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה 

ְּבִלי ׁשּום ֻּגְזָמא ְּכָלל", איך האב נישט געהאט אין  -י יֹום ֶאָחד טֹוב ְּבֶזה ָהעֹוָלם "א ָהָיה לִ 

אן קיין גוזמא, "ּוַמָּמׁש ָּבִכיִתי ְּבָכל יֹום ָויֹום ֵמרֹוב  -מיין גאנצן לעבן קיין איין גוטן טאג 

בערשטן ַצַער ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ֶׁשְסָבבּוִני ִמַּבִית ּוִמחּוץ", איך האב יעדן טאג געוויינט צום איי

צוליב מיינע צרות און יסורים וואס איך האב געהאט פון דרויסנדיגע מענטשן און פון 

מיין אייגענע שטוב וכו'; מיט דעם אלעם האט מען דאס קיינמאל נישט געקענט אנזעהן 

אויף מוהרא"ש פון אינדרויסן, אדרבה, ווען מוהרא"ש האט געזען א אינגערמאן אדער 

פרייליך פלעגט ער אים פרייליך מאכן, אזוי ווי עס שטייט א בחור וואס איז נישט 

ווייטער אין די נוסח המציבה: "ַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעוֹן", ער האט עוסק געווען נאר צוריק צו 

 ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן.

דער עיקר וואס מיר דארפן זען איז זיך צו לערנען פון מוהרא"ש און גיין אין זיינע 

פארשפרייטן פאר  -עגן, זיין פרייליך און פרייליך מאכן אנדערע; עוסק זיין אין הפצה וו

די גאנצע וועלט די זיסע עצות פון רבי'ן און אריין ברענגען אין די גאנצע וועלט די ריינע 

 אמונה אינעם אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן לעבן מיטן תכלית, מיר זאלן געדענקען 

ז איין טאג וועלן מיר אהיים גיין צום אייבערשטן, דעמאלט וועלן מיר גארנישט מיט א

נעמען מיט זיך נאר דאס ביסל תורה ותפילה וואס מיר זענען זוכה אריין צו כאפן יעדן 

 טאג.

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

 נטשט יאר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבע

... 
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~~~~~~~~~~ 
 מיינע עלטערן לאזן מיר נישט האבן קיין אינטערנעט, וואס טו איך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר, מיינע עלטערן פלעגן האבן אין שטוב אפענע אינטערנעט, און דאס האט  17איך בין א בחור פון 

צוביסלעך זענען זיי קלוגער געווארן און האבן מיר געברענגט צו זען און קוקן דארט דאס ערגסטע. 

אפגעשפארט די אינטערנעט, אבער זיי האבן מיר געלאזט האבן א טעבלעט וואס האט געהאט א שטיקל 

פילטער, יעצט האט א געוויסער מחנך זיי אויפגעקלערט אז דאס איז אויך נישט גוט, און זיי האבן מיר אלעס 

 אוועקגענומען.

קען נישט זיין אינגאנצן אפגעהאקט פון די וועלט, איך בעט זיך ביי זיי אז איך וויל איך שפיר אז איך 

ווייטער האבן א טעבלעט מיט א גוטע פילטער, דא אין ארץ ישראל רופט מען עס "אינטרנט רימון", מ'קען 

מיר אבער  מיט דעם זען נאר אימעילס, היימישע סייטס, און כשר'ע געפילטערע יוטוב, מיינע עלטערן ווילן

 דאס נישט נאכגעבן.

יעצט, מיינע עלטערן פארלאזן זיך אויף אייך, און דעריבער ווענד איך זיך צו אייך, אפשר שרייבט איר 

 פאר מיר און פאר מיינע עלטערן וואס איז די ריכטיגע וועג צו האנדלען אין דעם מצב.

 לעבן. א גרויסן יישר כח פאר אלע אייערע שיעורים וואס איז ממש מיין

 ישראל

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום א' פרשת ראה, כ"ד מנחם - בעזרת ה' יתברך

 ישראל נרו יאיר.  לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

דו בעטסט מיר איך זאל שרייבן פאר דיינע עלטערן א בריוו אז זיי זאלן דיר לאזן 

האבן אינטערנעט; וואס זאך איך דיר זאגן, ווען דו זאלסט הערן וויפיל פראבלעמען 

דער אינטערנעט איז גורם וואלסטו נישט געבעטן מען זאל דיר עס לאזן האבן. 

דאס האט שוין חרוב געמאכט זייער  דור,פאר אונזער צרה גרויסע א איז  אינטערנעט

; הונדערטער שטובער זענען שוין צעטיילט געווארן צוליב אסאך אידישע שטובער

 דעם.

וואס זאל איך דיר זאגן, דער ס"מ האט זיך געטראפן א גרינגע וועג ווי אזוי ער קען 

ארפן ך, גרינגערהייט; אנשטאט דעאידישע קינדער, בחורים און מיידלאראפ ווארפן 

צער, האט ער היינט א גרינגע ארבעטן טאג און נאכט זיי צו שלעפן אויף נישט גוטע פלע



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לה    

און פאון אדער א טעבלעט וכדומה לזה, -א סמארט ןקויפצו בחור ער רעדט צו א  .וועג

שוין נישט  דארףער דארף שוין מער נישט ארבעטן אים צוצורעדן צו עבירות, דער בחור 

אויף  פארהאן אלע שמוץ וואס איז יצט ביי זיך באהאלטן און קוקטער ז ,גיין אין ערגעץ

 וועלט רחמנא לצלן. יד

נאך אביסל וועסטו זוכה זיין צו טרעפן דיין שידוך, דו וועסט אם ירצה ה' חתונה 

האבן און אויפשטעלן א שטוב, אלס א טאטע וועסטו דארפן זיין א דוגמא פאר דיינע 

ן אריין לייגן אין דיינע קינדער יראת שמים אז דו אליינס קינדער, ווי אזוי וועסטו קענע

-אוועק דיין סמארטווארף  איך בעט דיר זייערזיצט טאג און נאכט אויפן אינטערנעט?! 

 דאס איז נישט קיין גוטע זאך און עס וועט דיר נישט ברענגען קיין גוטס. ,פאון

אז מען קוקט שמוציגע זאכן ווערט מען אויסגעריסן אויך פון דער וועלט; דער 

וועלט און סיי פון  דעררייסט אויס דעם מענטש סיי פון יצר הרע רוט נישט ווי לאנג ער 

 יענע וועלט.

ר' אברהם בן ר' נחמן האט געזאגט: "דער ס"מ וויל נישט צונעמען פונעם מענטש 

וועלט,  ערזיין לעבן אויף ד -זיין גשמיות  וויל אים אויך צונעמעןבלויז זיין רוחניות, ער 

מען  ,אז מען קוקט שמוץ רחמנא לצלןדאס פאסירט ער וויל אים הרג'ענען אינגאנצן"; 

און אז מען האט נישט קיין מח האט מען גארנישט, פרעג איך דיר:  ,פארלירט דעם מח

 "צו וואס דארפסטו דעם צרה?!"

רסט אז דו ביסט אפגעהאקט פון די וועלט; וויסן זאלסטו אז עס דאס וואס דו שפי

איז נישט אזוי, אמת, יעצט איז דיר שווער צו זיין אן דעם ווייל דו דארפסט זיך 

צוגעוואוינען צו לעבן אין ווירקלעכקייט, די אלע כלים נעמען דאך אוועק דעם מח 

ז מען בכלל נישט פונעם מענטש פון לעבן מיטן מציאות וכו', אבער באמת אי

אפגעהאקט פון דער וועלט; דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט איז נישט 

אפגעהאקט פון דער וועלט, טויזנטער ערליכע אידן יראים ושלמים לעבן זייער א שיינע 

 לעבן און ציען אויף ערליכע דורות אן דעם וואס זיי האבן א וועג צום אינטערנעט.

ועסט זיין אפגעהיטן און מאכן א נחת רוח פאר דיינע אין דעם זכות וואס דו ו

עלטערן וועסטו טרעפן א גוטע שידוך, אן ערליכע מיידל און איר וועט צוזאמען 

 אויפשטעלן א שיינע שטוב און זען נחת פון ענקערע קינדער.

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

 און א גוט געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה טובה 

... 
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~~~~~~~~~~ 
 קענט איר זאגן אז מ'טאר זיך נישט אויסרעדן פאר א חבר?ווי אזוי 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אייערע דרשות און חיזוק מיט וואס איך בין זיך זייער מחיה, דער אייבערשטער 

 זאל אייך געבן ווייטער כח אנצוגיין.

וי אויך געליינט אין די בריוו, אז א מענטש זאל איך האב געהערט אסאך מאל ביי אייערע דרשות, ו

קיינמאל נישט דערציילן פאר א חבר און פאר קיינעם נישט זיינע עבירות און שוואכקייטן אין אידישקייט, ער 

 זאל עס נאר דערציילן פאר אייבערשטן אליין.

ימלך זי"ע שרייבט אין דאס זעט מיר אבער אויס צו זיין א סתירה צו דעם וואס דער הייליגער רבי ר' אל

כן וואס ער צעטל קטן (סעיף י"ג) אז מ'זאל יא נעמען א באגלייבטער חבר און אים דערציילן אלע שלעכטע זא

"ְלַסֵּפר ְּבָכל ַּפַעם ִלְפֵני ַהמֹוֶרה לֹו ֶדֶר� ַהֵׁשם ַוֲאִפילּו ִלְפֵני ָחֵבר ֶנֱאָמן ָּכל ַהַמְחָׁשבֹות  :טראכט. וזה לשון קדשו

ת ּתֹוָרה הּוִרים ָרִעים ֲאֶׁשר ֵהם ֶנֶגד ּתֹוָרֵתינּו ַהְקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר ַהֵיֶצר ָהָרע ַמֲעָלה אֹוָתן ַעל מֹוחֹו ְוִלּבֹו ֵהן ִּבְׁשעַ ְוִהְר 

ל ְיֵדי ִסיּפּור ַהְדָבִרים ּוְּתִפָלה ֵהן ְּבָׁשְכבֹו ַעל ִמָטתֹו ְוֵהן ְּבֶאְמַצע ַהיֹום ְולֹא ַיֲעִלים ׁשּום ָדָבר ַמְחַמת ַהּבּוָׁשה, ְוִנְמָצא עַ 

ֶחֶרת חּוץ ֵעָצה ֶׁשמֹוִציא ִמּכַֹ� ֶאל ַהּפֹוֵעל ְמַׁשֵּבר ֶאת ּכַֹ� ַהֵיֶצר ָהָרע ֶׁשּלֹא יּוַכל ְלִהְתַגֵּבר ָעָליו ָּכל ַּכ� ְּבַּפַעם ַא 

 ָלָאה".ַהטֹוָבה ֲאֶׁשר יּוַכל ְלַקֵּבל ֵמֲחֵבירֹו ֶׁשהּוא ֶדֶר� ַהֵׁשם ְוהּוא ְסגּוָלה ִנפְ 

 איך האף אז איר וועט מיר דאס פארענטפערן, ווייל דאס איז מיר זייער וויכטיג צו וויסן.

 יישר כח, אברהם

 תשובה:

 יום ג' פרשת שופטים, ג' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אברהם נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מען דארף זייער אכטונג געבן נישט צו פארפלאנטערט ווערן מיט די פלאנטער 

וואס רופט זיך "חברים", און מען דארף שטענדיג געדענקען אז 'א מענטש האט קיינעם 

נישט אויף דער וועלט, נאר דעם אייבערשטן'; אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה 

בּו ַעְצְמֶכם ְוָאז ִּתְראּו ִּכי ָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם, ְוַהּכֹל ֶהֶבל ֲהָבִלים", "ִזְכרּו ֵהיִטיב ּוְתַייְּׁש  (אות ט):

געדענקט גוט און נעמט דאס גוט אריין אין אייער קאפ, אז איר האט קיינעם נישט אויף 

דער וועלט, עס איז א שאד זיך צו פארלאזן אויף מענטשן, "ַאף ֱאָחד א ָיכֹול ַלֲעזֹור 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּזיק ָלֶכם", קיינער קען אייך נישט העלפן און זיכער נישט ָלֶכם, 

שלעכטס טון, "ְוַעל ֵּכן ַאל ִּתיָראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמּׁשּום ִּבְרָיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַאל 
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ָלל, ֶאָּלא עֹוד ַיִזיק ָלֶכם ִּבְבִריאּוְתֶכם", דעריבער ַּתֲחִניפּו ֶאת ׁשּום ִּבְרָיה, ִּכי א יֹוִעיל ּכְ 

זאלט איר נישט מורא האבן פון קיין שום מענטש און איר זאלט זיך נישט חנפ'נען 

קיינעם, ווייל דאס וועט אייך גארנישט העלפן, פארקערט דאס וועט אייך שאטן צום 

ָוָדם, ְוַאַחר ָּכ ְּכֶׁשֵאינֹו ַנֲעָׂשה ִּכְרצֹונֹו ֲאַזי ָּבא ִליֵדי  געזונט, "ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ָׂשם ִּבְטחֹונֹו ְּבָבָׂשר

ַאְכָזבֹות ְּגדֹולֹות ַעד ְּמאֹד, ְוִנְׁשָּבר ְלַגְמֵרי, ְונֹוֵפל רּוחֹו, ְוֶנֱחַלׁש ַּדְעּתֹו", ווייל ווען מען 

רט דיר פארלאזט זיך אויף מענטשן און דערנאך זעט מען אז יענער איז נישט אינטערעסי

צו העלפן און ער קען דיר נישט העלפן, דאן ווערט מען זייער אנטוישט און זייער 

צעבראכן, "ֲאָבל ָּבֶזה ֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַר, ָאז 

ְוֵכן ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמּׁשּום ִּבְרָיה, ְוַחי ֶאת  ַמְצִליִחים ְּבָכל ָהִעְנָיִנים, ִּכי ֵאינֹו חֹוֵנף ְלׁשּום ִּבְרָיה,

ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו", אבער אז מען גלייבט אינעם אייבערשטער און מען פארלאזט זיך אויף 

 איז מען זייער מצליח, עיין שם. -אים 

דאס האט מוהרא"ש גע'חזר'ט מיט אונז זיין גאנץ לעבן, אז מיר זאלן זיך אריין 

 נאר דעם אייבערשטן. -אז מיר האבן קיינעם נישט אויף דער וועלט נעמען אין קאפ 

 (צעטל קטן, סימן יג):דאס וואס דער הייליגער רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו זאגט 

ָּכל ַהַמְחָׁשבֹות  -"ְלַסֵּפר ְּבָכל ַּפַעם ִלְפֵני ַהמֹוֶרה לֹו ֶדֶר ַהֵׁשם, ַוֲאִפילּו ִלְפֵני ָחֵבר ֶנֱאָמן 

ְרהּוִרים ָרִעים ֲאֶׁשר ֵהם ֶנֶגד ּתֹוָרֵתינּו ַהְקדֹוָׁשה וכו'", מען זאל דערציילן פאר א רבי ְוִה 

אדער פאר א באגלייבטער חבר אלע שלעכטע מחשבות וואס איז אנטקעגן די תורה, 

דאס איז נישט קיין סתירה צו דאס וואס מוהרא"ש  -און נעמען פון אים אן עצה וכו' 

זיין אז מיר זאלן נישט דערציילן פאר קיינעם וואס מען האט געטון פלעגט אונז מזהיר 

(בפירוש וכו', דער הייליגער רבי אלימלך זי"ע מיינט א 'חבר', אזוי ווי דער רמב"ם זאגט 

ִנְקָרא ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוֵכן ִיְקְראּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 'ֲחֵבִרים'",  -"'ָחֵבר'  המשניות מסכת דמאי ב, ג):

משניות און אין גמרא רופט מען אן א תלמיד חכם מיטן נאמען 'חבר' און תלמידי  אין

'חברים', פארוואס רופט מען זיי אן מיטן נאמען 'חברים'? "ִּכי ֶחְבָרָתם ֶזה ָלֶזה  –חכמים 

ֶחְבָרה ֶנֱאָמָנה, ִּכי ִהיא ֶחְבָרה ְלֵׁשם ָׁשַמִים", דוקא א תלמיד חכם אן ערליכער איד איז א 

ר חבר נאמן, אבער סתם מענטשן זענען נישט קיין חברים; אן ערליכער איד ריכטיגע

וועט דיר העלפן מיט עצות, ער וועט דיר מחזק זיין דו זאלסט זיך צוריקערן צום 

 אייבערשטן, אבער פון סתם מענטשן דארף מען זיך זייער היטן.

ן די בעסטע זאך איז מען זאל דערציילן אלעס וואס מען האט געטון פאר

יעדע מצוה אין די  (פרק א מהלכות תשובה, הלכה א):אייבערשטן, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט 

תורה, סיי א מצות עשה סיי א מצות לא תעשה, אויב מען האט עובר געווען אויף איינע 

פון די מצוות, בשוגג אדער במזיד; ווען מען טוט תשובה, דארף מען זיך מתוודה זיין 
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"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר  (במדבר ה, ז):י ווי עס שטייט אין די תורה צום אייבערשטן, אזו

ָעׂשּו"; ווי אזוי איז מען זיך מתודה? זאגט דער רמב"ם, מען זאל אזוי זאגן: "ָאָּנא ַהֵּׁשם 

יִתי ָּכך ָוָכך, ַוֲהֵרי ִנַחְמִּתי ּובֹוְׁשִּתי ְּבַמֲעַׂש  י ּוְלעֹוָלם ֵאיִני ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניך ְוָעשִֹ

חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה", איך בעט דיר אייבערשטער, איך האב געזינדיגט פאר דיר, איך האב 

געטון די און די עבירה, און איך האב חרטה אויף וואס איך האב געטון, איך שעם זיך 

מיט מיינע מעשים וואס איך האב געטון און איך נעם זיך פאר אז איך גיי עס מער 

ֲהֵרי ֶזה  -ישט טון; דאס איז וידוי, "ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלִהְתַוּדֹות ּוַמֲאִריך ְּבִעְנָין ֶזה קיינמאל נ

ְמֻׁשָּבח", און ווער עס פארמערט זיך צו מתוודה זיין פארן אייבערשטן, דער איז 

 געלויבט.

אבער אין א פאל וואס א מענטש שפירט אז ער דארף צו איינעם רעדן, צוליב דעם 

ריבער שווערע צייטן; ער האט אין זיך שולד געפילן פון שלעכטע וואס ער גייט א

מעשים וכו' און ער שפירט ווי ער מוז דאס פאר איינעם דערציילן, זאל ער זוכן דוקא אן 

ערליכער איד, איינער וואס איז דבוק צום אייבערשטן און צו די תורה, און פון אים 

 נעמען אן עצה.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .שלעכטע זאכן פון אלס בחור, לויפן מיר נאך אלס אינגערמאן

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אזוי אנצוגיין מיט א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק, עצות און הדרכה וואס איך באקום פון אייך ווי 

 מיין טאג טעגליכן לעבן.

איך האב חתונה געהאט מיט עטליכע יאר צוריק, איך האב שוין ב"ה דריי זיסע קינדערלעך, די שלום 

בית איז אויך ב"ה פיין. מיין פראבלעם איז אבער אז ווען איך בין אלט געווען זעכצן יאר האט זיך אין מיר 

ן געטון מיט מיר כל דבר אסור, און זייט דעמאלט קען איך נישט אנגעטשעפעט אן עלטערער בחור או

 אויפהערן טראכטן פון שמוציגע און שלעכטע זאכן רחמנא ליצלן.

איך האב געמיינט אז נאך די חתונה וועט זיך עס אויפהערן, למעשה איז אבער נישט געווען אזוי. דאס 

י אנגיין. איך האף דער ראש ישיבה שליט"א וועט מאכט מיין לעבן זייער דעפרעסט, און איך קען נישט אזו
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מיר קענען געבן עצה און הדרכה ווי אזוי פטור צו ווערן פון די שלעכטע זאכן, און האבן א רואיגע שיינע לעבן 

 מיט מיין ווייב און קינדער.

 א גרויסן יישר כח, יצחק

 תשובה:

 תשע"ח לפרט קטן' אלול, שנת ג' פרשת שופטים, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יצחק נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך שטארקן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, דאס 

 איז די איינציגסטע רפואה ווי אזוי מען קען זיך אויסהיילן פון אלע עבירות.

עס איז  דעם לעצטן טאג): -די זיבן בעטלערס (ספורי מעשיות, מעשה יג פון דער רבי האט דערציילט 

געווען א שלעכטע קעניג וואס האט פארכאפט א בת מלכה און זי איז אנטלאפן פונעם 

קעניג, האט דער קעניג ארויסגעשיקט זיינע באדינער מען זאל זוכן וואו זי איז, ביז מען 

ניג געגאנגען צום האט איר געטראפן זיך דרייען ביי א שלאס פון וואסער. איז דער קע

וואסעריגן פעסטונג מיט זיין מיליטער איר כאפן, ווען די בת מלכה האט געזען דעם 

מלך האכזר האט זי געטראכט: 'ענדערש וועל איך אריין לויפן אינעם שלאס פון וואסער 

און דערטראנקען ווערן ווי איידער אנצוקומען צום מלך האכזר', ווען דער קעניג האט 

זי לויפט אריין אין די וואסערדיגע פאלאץ האט דער קעניג געהייסן מען זאל געזען ווי 

איר שיסן מיט אלע סארט פיילן וואס איז געווען באשמירט מיט אלע סארט סמ'ען, מען 

האט איר געשאסן מיט די פיילן וואס זענען געווען אנגעשמירט מיט טויטליכע סם, איז 

 דער רבי אויסגעפירט: "אּון ִאיך ֵהייל ִזי".די בת מלכה אראפ געפאלן חלשות, האט 

דאס איז דער יצר הרע וואס זוכט צו פארכאפן אידישע קינדער  -דער מלך האכזר 

וואס זענען דעם אייבערשטענס קינדער; ער איז מכשיל א מענטש מיט עבירות רחמנא 

אויף. לצלן ביז דער מענטש פאלט חלשות, מען ווערט צעבראכן ביי זיך און מען געבט 

קומט דער הייליגער רבי און זאגט: "אּון ִאיך ֵהייל ִזי", דער רבי האט אזעלכע לימודים 

וואס קען אויסהיילן יעדן איינעם און צוריק ברענגען יעדן איינעם צום אייבערשטן, 

אפילו דער יצר הרע האט אים אראפ געווארפן אין די ארגסטע בלאטע, ער איז נכשל 

הוצאת זרע לבטלה וכו' רחמנא לצלן, אויב פאלגט מען דעם  -ת געווארן אין פגם הברי

 רבי'ן און מען נעמט זיינע עצות איז מען זוכה ארויס צו קריכן פון אלע פראבלעמען.

דער רבי האט אונז געגעבן אן עצה פון התבודדות; אז א מענטש זאל זיך 

און אים בעטן ער  אויסשמועסן זיין הארץ מיטן אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך
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זאל רחמנות האבן אויף אים. דעריבער אז דו ביסט אריבער א שווערע יוגנט, דו ביסט 

אראפ געפאלן אין ביטערע עבירות וואס מען געבט אויף אזא עבירה סקילה רחמנא 

לצלן, האסט פוגם געווען בברית מיט די הרבע עבירה פון משכב זכר רחמנא לצלן און 

ביז יעצט, איז נישט דא פאר דיר קיין אנדערע עצה, נאר אז דו  דאס לויפט דיר נאך

 זאלסט אננעמען דעם רבינ'ס עצה פון התבודדות.

פאלג דעם רבי'ן און זיי זיך מתבודד יעדן טאג מיטן אייבערשטן, זיי זיך מתודה 

"הייליגער פאר אים און פארצייל אים אלעס וואס דו האסט געטון וכו'; בעט אים: 

יך דאנק דיר און איך לויב דיר אז איך האב חתונה געהאט און איך האב באשעפער א

זוכה געווען צו א וואוילע ווייב מיט ליכטיגע קינדער, אבער איך בין אזוי צעבראכן פון 

מיינע שלעכטע מחשבות וואס לויפן מיר נאך פון מיינע אלטע שלעכטע מעשים. איך 

אפ געפאלן אין די עבירה פון פגם הברית האב אזוי פיל געזינדיגט; איך בין אזוי אר

רחמנא לצלן און עס איז שוין געווארן א רגילות ביי מיר צו זינדיגן, אז איך קען פשוט 

 נישט אפלאזן די שלעכטס, עס לויפט מיר נאך, איך קען נישט פטור ווערן פון דעם.

איד  הייליגער באשעפער ראטעווע מיר! איך וויל אזוי שטארק זיין אן ערליכער

אבער איך האלט אין איין צוריק פאלן, איך בין אזוי צעבראכן און צעקלאפט פון דעם. 

רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, געב מיר כח זיך צו קענען מתגבר זיין אויף 

באשאף מיר א נייע ריינע, "ורוח  -מיינע שלעכטע מחשבות. "ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאִקים" 

", געב מיר א הייליגע ווילן, א הייליגע גייסט אז איך זאל נישט וועלן נכון חדש בקרבי

טון שלעכטע זאכן, איך זאל זיין צופרידן מיט מיין ווייב און איך זאל נישט טראכטן פון 

 שלעכטע זאכן".

און לייג צו דיינע  –זאלסט זאגן די תפילה יעדן טאג און אפילו אפאר מאל א טאג 

מאל דיין מח לויפט צוריק צו דיינע אלטע מעשים זאלסטו  אייגענע תפילות. יעדעס

עפענען דיין מויל און שרייען צום אייבערשטן, וועסטו זוכה זיין ארויס צו קריכן פון 

 דעם.

מען דארף שרייען "געוואלד!" אויף וואס עס גייט פאר אויף דער וועלט; עס 

און ריינע קינדער און טוען  דרייען זיך ארום קראנקע מענטשן וואס כאפן יונגע בחורים

מיט זיי עבירות רחמנא לצלן, וואס דאס הרג'עט זיי פארן גאנצן לעבן; עס ליגט א חוב 

אויף אלע וואס טוען מיט קינדער און בחורים צו רעדן אפען צו זייערע תלמידים זיי 

דער: זאלן וויסן ווי אזוי זיך צו היטן פון שלעכטע מענטשן. מען דארף אויס לערנען קינ

"אויב איינער וויל דיר אנרירן וכו' זאלסטו שרייען וכו', אדער דערציילן פאר די 

עלטערן". און אז מען כאפט א מניוול דארף מען אים מסרס זיין און איינשפארן אין 
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תפיסה פאר זיין גאנץ לעבן ער זאל נישט אוועק הרג'נען ריינע קינדער און אומשולדיגע 

 בחורים.

דער רבי פאר אונז אז מיר זאלן קענען ארויס גיין פון די שלעכטע  נאך אן עצה האט

"ֲאִפיּלּו  (שיחות הר"ן, סימן יט):מעשים, דאס איז "זאגן משניות"; דער הייליגער רבי זאגט 

ֲעֵברֹות אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ּבַ 

ַחס ְוָׁשלֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פון קדושה, ער טוט 

עבירות רחמנא לצלן און ער איז שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, 

ן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכך, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמ 

ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכך, ִיְהֶיה ֵאיך 

דֹול ְמאֹד". ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ּגָ 

אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדען 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.

פאלן אין די עבירה זאגן משניות איז די עצה פאר אלע וואס זענען נעבעך אריין גע

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן; נאר דאס קען העלפן דעם מענטש.  -פון פגם הברית 

דער אייבערשטער זאגט פאר די  (מכילתא דויסע, פרשה א)אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶׁשָּנַתִּתי ָלֶכם אידן, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלמֶׁשה: ֱאמֹור ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל, "ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

ְרפּוָאה ֵהם ָלֶכם, ַחִּיים ֵהם ָלֶכם", ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמֹוָצֵאיֶהם, ְואֹוֵמר: ִרְפאּות ְּתִהי 

ְלָׁשֶר ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתי, אז מען לערנט תורה ווערט מען אויסגעהיילט פון אלע מחלות 

 וחלאים רעים.

שניות און דו זאלסט ארויס זאגן די מאך זיך א שיעור צו זאגן יעדן טאג פרקים מ

 (ספר המידות, אות למוד, חלק ב, סימן יא):ווערטער מיט דיין מויל; דער הייליגער רבי זאגט 

"ַהּמֹוִציא ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּבִפיו, ִנּצֹול ִמִּדין ְסִקיָלה", ווען מען לערנט תורה און מען זאגט 

צול פון סקילה; דאס וועט זיין א תיקון ארויס די ווערטער מיט די מויל ווערט מען ני

אויף די עבירה וואס דו האסט עובר געווען. קוק נישט אויף דעם אז דו פארשטייסט 

וועט דער  -נישט וואס דו לערנסט, דו זאג די ווערטער אפילו אן פארשטיין 

 אייבערשטער דיר העלפן אז דו וועסט ארויס גיין פון דיינע שלעכטע רגילות'ער.

(חיי יך אריבער קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון; דער רבי האט געזאגט כאפ ז

ווער עס וועט קומען צו זיין ציון, געבן א פרוטה לצדקה און זאגן דעם  מוהר"ן, סימן רכה):

ך תהילים: "ֲאִפילּו ִאם ָעְצמּו ְוָגְברּו ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו, וועל עדי צען קאפיטל -תיקון הכללי 

לייגן אויף די לענג און אויף די ברייט אים א טובה צו טון, ביי די פיאות וועל איך מיר 
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ס ציון וועסטו אלעס 'נל תחתית"; פאר צום רביפון שאו איך אים ארויס נעמען

 פאררעכטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט תשובה טון אויף אלע דיינע שלעכטע 

 מעשים.

 געבענטשט יאר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט 

... 

~~~~~~~~~~ 
 קען איך אפשר האבן א תפלה אויפצושטיין צייטליך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל א גרויסן יישר כח פאר די ווארעמע און שיינע דרשות. איך האב געוואלט בעטן אויף דער 

קענען אויפשטיין צייטליך אינדערפרי ראש ישיבה שליט"א קען מיר שרייבן א תפלה צו זאגן יעדע נאכט צו 

 יעדן טאג.

 א גרויסן יישר כח, שלומי

 תשובה:

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןג' פרשת שופטים, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 שלומי נרו יאיר. לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

 דא האסטו א תפילה אויף צו קענען אויפשטיין אינדערפרי:

איך דאנק דיר  און איך לויב דיר פאר מיין לעבן; איך דאנק דיר "רבונו של עולם

באשעפער אז נישט קיין גוי, איך דאנק דיר און איך בין א איד אז  ,נטאז איך בין געזו

 באוועגן. און איך קען זיך איך קען זען, איך קען שטיין

רעסט, איך זאל נישט זיין דעפאון  אייבערשטער איך זאל זיין פרייליךהעלף מיר 

קיין חשק ארויס איך האב נישט  ,שטיין אינדערפריצואויפעס איז מיר ממש אוממעגליך 

דער יצר הרע ווארפט מיר אראפ אין  עבראכן;צזייער בין ווייל איך  צו קומען פון בעט

ער ברענגט אריין אין מיר און  איין אז דו ביסט ברוגז אויף מיר עבירות, ער רעדט מיר

און אז  אז איך קען שוין נישט תשובה טוןאיך בין שוין פארפאלן,  מחשבות זרות כאילו

און איז ראכן זייער צעבדאס מאכט מיר  צו די סטרא אחרא.ת גייען מיין תורה און מצוו

 שלאפן.אין בעט  ןאז איך בלייבגורם 
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באמת האסטו ווייל  ,העלף מיר איך זאל וויסן אז דאס אלעס קומט פונעם יצר הרע

העלף מיר אייבערשטער איך זאל  און דו ווארסט אויף מיין תורה ותפילה; זייער ליב מיר

איך אפילו איך האב געזינדיגט קען איך תשובה טון, אזוי וועל שטענדיג געדענקען אז 

נען און וה און נאכדעם וועל איך גיין לעראיך וועל לויפן אין מק ,ן פריאויפשטיי

 ".דאווענען

לע פראבלעמען קומען פון עצבות און מרה שחורה, אויך דער וויסן זאלסטו אז א

פראבלעם פון נישט אויפשטיין קומט פון דעפרעסיע; דעריבער דארף מען זיך נייטן 

מיט אלע כוחות צו זיין פרייליך. זע צו הערן מוזיק יעדן טאג, טאנץ יעדן טאג און זיי 

עבט דיר אזוי וועסטו קענען זיך מחזק זיין אויף אלעס גוטס וואס דער אייבערשטער ג

 אויפשטיין אינדערפרי.

דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה האט געהייסן פאר איינעם פון אנשי שלומינו 

ער זאל טאנצן יעדן טאג, ר' נתן האט געזאגט: "ווער עס איז פרייליך וועט נישט זען 

 דעם פנים פון גיהנום".

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך זיך ארויסדרייען פון זיצן אין כולל נאך די חתונה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אייבערשטער יישר כח פאר אלע שיינע דרשות וואס האט מיר ממש געראטעוועט דאס לעבן, דער 

 זאל אייך געבן כוחות אויף ווייטער.

איך בין א חתן וואס האלט פאר די חתונה, די שמחה איז גרויס אז איך גיי אנהויבן א נייע לעבן ווי א 

מענטש, אבער איין זאך קרענקט מיר, דאס איז ווען איך טראכט פון כולל. מען האט זיך אויסגענומען אז איך 

אר פינף יאר, איך קען טאקע לערנען און איך האב ליב צו לערנען, איך קען גוט גרויסע גיי לערנען אין כולל פ

חלקים אין ש"ס און אין הלכות שבת, נאכאלץ שטערט מיר זייער אז איך גיי דארפן קוועטשן די באנק אין 

 5ויס קוים כולל פאר אזוי לאנג, נאכדערצו ווי אזוי דער ראש ישיבה שליט"א לייגט עס אראפ אז ס'קומט א

טעג א חודש וואס מ'לערנט טאקע מיט א חברותא. אפשר קען דער ראש ישיבה שליט"א מיר געבן אן עצה 

 ווי אזוי מ'געבט זיך אן עצה מיט דעם כולל פראבלעם.

 יישר כח, שלמה
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 תשובה:

 יום ג' פרשת שופטים, ג' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאיר.לכבוד החתן שלמה נרו 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו שטארקסט זיך מיטן הייליגן רבינ'ס עצות; דער 

רבי געבט אונז לעבן, שכל ווי אזוי צו לעבן און כח מיר זאלן זיך נישט פארלירן אין די 

 שווערסטע צייטן.

בנוגע צי דו זאלסט לערנען אין כולל וכו'; זיי מיר מוחל אבער איך פארשטיי נישט 

וואס דו פרעגסט. פון איין זייט שרייבסטו אז דו קענסט לערנען און דו האסט ליב צו 

לערנען, דו האסט שוין געלערנט א גרויס חלק פון ש"ס, אויך האסטו שוין 

ייט שרייבסטו אז דו ווילסט נישט לערנען? דורכגעלערנט הלכות שבת, פון די אנדערע ז

 דערפאר ווייס איך נישט וואס צו טראכטן.

איין זאך קען איך דיר זאגן: "גיין ליידיג טאר מען נישט"; נישט קיין חילוק צי 

מען האט זיך אויסגענומען צי לערנען איין טאג צי מען האט זיך אויסגענומען אז מען 

אז דו לערנסט, וואלט איך דיר  -יז אזוי ווי דו זאגסט גייט לערנען פינף יאר. אויב א

געזאגט זאלסט גיין אין כולל לערנען, טראכט נישט פון דעם קומענדיגן יאר, טראכט 

 נאר פונעם היינטיגן טאג.

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו  (תהלים צה, ז):אויפן פסוק  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רעב)דער רבי זאגט 

"ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשא ָיִׂשים ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִּכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום, ֵהן ְּבֵעֶסק  –ִתְׁשָמעּו 

 ַּפְרָנָסה ְוִהְצָטְרכּותֹו, ָצִרי ֶׁשא ַיֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ַּכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים, ְוֵכן ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר 

ֶגד ֵעיָניו ִּכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהָּׁשָעה", ווען א מענטש וויל אנהייבן עפעס א ָיִׂשים ְלנֶ 

'צו קוקן נאר  –צו טון סיי ברוחניות און סיי בגשמיות דארף ער נעמען דעם כלל פאר זיך 

ּלּו הּוא ַמָּׂשא ָּכֵבד, אויפן היינטיגן טאג'; "ִּכי ְּכֶׁשרֹוִצין ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ה' ִנְדֶמה ְלָהָאָדם ְּכִא 

ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלָּׂשא ַמָּׂשא ָּכֵבד ָּכזֹו", ווייל ווען מען וויל אנהייבן דינען דעם אייבערשטן 

דאכט זיך פארן מענטש אז ער נעמט אויף זיך א שווערע לאסט, און דאס ברענגט דעם 

ֶׁשַּיֲחׁשֹב ֶׁשֵאין לֹו ַרק מענטש צו טראכטן אז מען קען נישט נעמען די עבודה, "ֲאָבל ּכְ 

אֹותֹו ַהּיֹום, א ִיְהֶיה לֹו ַמָּׂשא ְּכָלל", אבער אז מען טראכט נאר פונעם היינטיגן טאג איז 

עס בכלל נישט שווער, "ְוַגם ֶׁשא ִיְדֶחה ֶאת ַעְצמֹו ִמּיֹום ְליֹום ֵלאמֹר ָמָחר ַאְתִחיל, ָמָחר 

ָּכָראּוי, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ִּבְׁשָאר ָהֲעבֹודֹות, ִּכי ֵאין ְלָאָדם ְּבעֹוָלמֹו ִּכי ִאם  ֶאְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ּוְבכַֹח 

אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהָּׁשָעה ֶׁשעֹוֵמד ּבֹו, ִּכי יֹום ַהָּמֳחָרת הּוא עֹוָלם ַאֵחר ְלַגְמֵרי", אז מען 
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אויף מארגן און מען טראכט נאר פונעם היינטיגן טאג וועט מען דאס נישט אפשטופן 

וועט נישט זאגן: "מארגן וועל איך גיין דאווענען", "מארגן וועל איך אנהייבן וכו'", 

ווייל איך האב דאך נאר דעם היינטיגן טאג. מיט דעם טייטשט דער רבי: "ַהּיֹום ִאם 

 ְּבקֹולֹו ִתְׁשָמעּו", 'ַהּיֹום' ַּדְיָקא, ְוָהֵבן, עיין שם.

דיין חתונה מיט די הקדמה פון רבי'ן, אז: "ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו טייערער חתן, גיי צו 

דעם היינטיגן טאג, דורכדעם וועסטו  -ִתְׁשָמעּו, 'ַהּיֹום' ַּדְיָקא", איך האב נאר איין טאג 

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

 אז דו האסט די מעגליכקייט צו לערנען און דו האסט ליב צו לערנען זאלסטו זיכער

בלייבן לערנען; אבער אויב דו לערנסט נישט, דו קענסט טאקע לערנען און דו 

פארשטייסט גאר גוט לערנען אבער למעשה גייסטו ליידיג, דו זעסט זיך בטל'ן צייט, 

עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג, א וואך נאך א וואך אן עפענען א ספר, זאלסטו זיך 

נישט אריין פאלן אין שלעכטע זאכן, ווייל גיין גלייך טרעפן א פרנסה כדי דו זאלסט 

"ַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי  (כתובות נט:):ליידיג איז די ערגסטע זאך. די הייליגע חכמים זאגן 

 ִזָּמה ְוִליֵדי ִׁשֲעמּום", גיין ליידיג ברענגט צו עבירות און צו דעפרעשן רחמנא לצלן.

בית נאמן בישראל, און זוכה  דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט אויפשטעלן א

 זיין צו ערליכע אידישע דורות.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס איז די ריכטיגע וועג ווי אזוי ארויסצוגיין פון חובות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שליט"א פאר די שיעורים און בריוו וואס וואס קודם כל וויל איך זיך באדאנקען פאר'ן ראש ישיבה 

 געטוישט מיין גאנץ לעבן צום גוטן ברוך ה'.

איך האב זיך געטראפן אין גרויסע חובות פון איבער פופציג טויזנט דאלער, איך האב גענומען א דרך 

געהייסן מאכן  פון ברסלב פון איינע פון די גרויסע משפיעים אין ארץ ישראל וואס ער זאגט אז דער רבי האט

התבודדות פאר א גאנצע שעה יעדן טאג, ער שרייבט אין זיין ספר אז דער רבי זאגט אז ס'איז דא אן עבירה 

וואס די שטראף אויף דעם איז אז מ'ווערט א בעל חוב, איז ער מסביר די וועג ווי אזוי ארויסצוקריכן דערפון, 

ן די שעה, די ערשטע האלבע שעה דארף מען דאנקען און ער מאכט א סדר ווי אזוי צו רעדן צום אייבערשט

דעם אייבערשטן פאר די מתנה פון חובות, ווייל אויב דער אייבערשטער האט מיר אריינגעפירט אין חובות 
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איז דאס זיכער גוט פאר מיר, און ביי די צווייטע האלב שעה דארף מען בעטן דעם אייבערשטער ער זאל מיר 

ן וועלכע עבירה איך האב געטון וואס דאס האט מיר געמאכט פאר א בעל חוב. איך אויפמאכן די אויגן צו זע

 טו דאס שוין פאר בערך פינף זעקס חדשים, און דער מצב איז טאקע געווארן אסאך בעסער.

לעצטנס האב איך אנגעהויבן לערנען אשר בנחל, און ס'זעט מיר נישט אויס אז מוהרא"ש איז געגאנגען 

האב איך געוואלט בעטן אויב דער ראש ישיבה שליט"א קען מיר קלאר שטעלן וואס איז אויף דעם מהלך, 

דער ריכטיגער וועג פאר מיר לויט ווי מוהרא"ש האט געלערנט, ווי אזוי תשובה צו טון אויף די עבירה וואס 

 ברענגט חובות, און א וועג ארויסצוגיין פון חובות.

 א גרויסן יישר כח, אברהם

 תשובה:

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןג' פרשת שופטים, גיום  - ה' יתברך בעזרת

 אברהם נרו יאיר.  לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו לעבסט מיטן הייליגן רבינ'ס עצות; דער רבי בלאזט אריין 

אנצוגיין א לעבן אז מיר זאלן זיך קענען דערהאלטן מיט אלע כוחות  -אין אונז א חיות 

 אפילו ווען עס גייט אריבער אויף אונז שווערע צייטן.

מוהרא"ש האט אונז געלערנט א וועג ארויס צו גיין פון חובות; מען זאל גיין נאך 

געלט און באצאלן צוביסלעך. אז דו האסט חובות אין די סומע פון פופציג טויזנט 

ן איך וועל האבן די גאנצע דאללער, הייב אן צו באצאלן צוביסלעך, זאג נישט: "ווע

סכום אויף איין מאל וועל איך עס באצאלן", נאר טו אזוי: אז דו קומסט פארן פיש 

געשעפט טויזנט דאללער ווארט נישט ביז דו וועסט האבן טויזנט דאללער אים צו 

באצאלן, ווייל קיינער האט נישט קיין עקסטערע טויזנטער דאס צו גיין באצאלן אויף 

יא? גיי אריין און לייג עס אויפן חשבון, און אזוי  -אבער א פינפער האסטו איין מאל, 

ווייטער ביי די אנדערע פלעצער וואו דו ביסט שולדיג געלט, גיי יעצט און טראג אריין 

 אין געשעפט א פינפער, א צענער, א צוואנציגער, וויפיל דו האסט אין טאש.

וועל איך  -"ַאל ּתֹאַמר ִלְכֶׁשֶאְפֶנה"  ):(אבות ב, דדי הייליגע חכמים לערנען אונז 

ווייל ווער זאגט אז דו וועסט האבן צו באצאלן? אז מען  -באצאלן, "ֶׁשָּמא א ִּתָּפֶנה" 

פאלגט א צדיק און מען צאלט צוביסלעך, דאן קומט אריין די ברכה און מען קען אלעס 

 באצאלן.

פגעדרוקט אלע דעם רבינ'ס ווען מוהרא"ש האט חתונה געהאט האט ער אליינס א

ספרים און ער איז געבליבן שולדיג פארן דרוקער איבער אכציג טויזנט דאללער (אפילו 
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היינט איז אכציג טויזנט דאללער א סאך געלט, כל שכן דעמאלט בימים ההם איז עס 

מאל די היינטיגע ווערד), פלעגט מוהרא"ש שטענדיג דערציילן ביי די עטליכע געווען 

ם ווי אזוי ער האט באצאלט דעם מדפיס; ער האט דאס אליינס באצאלט אן קיין שיעורי

עסקנים און אן קיין גמחים, ער איז יעדן טאג אריין צום דרוקער און באצאלט אויפן 

אזוי פירן זיך און חשבון וויפיל ער האט געהאט אין טאש, ביז ער האט אלעס באצאלט. 

 לן צוביסלעך וואו זיי זענען שולדיג.די ערליכע ברסלב'ע חסידים, זיי באצא

: (שיחות הר"ן, סימן קיב)דאס וואס דו פרעגסט וואס איז די עבירה וואס דער רבי זאגט 

"ֶיׁש ֲעֵביָרה ֶׁשָעְנָׁשּה ֶׁשל ֲעֵביָרה ַהִהיא ֶׁשְּיֵהא ַּבַעל חֹוב ָּתִמיד", עס איז דא עבירות וואס 

דאס איז די עבירה פון הוצאת  דאס מאכט אז דער מענטש זאל שטענדיג זיין א בעל חוב;

זרע לבטלה רחמנא לצלן. ווען א מענטש איז חס ושלום פוגם בברית, ער היט זיך נישט 

די אויגן, ער קוקט מאוויס און קליפס פון עבירות רחמנא לצלן, ווערט פארשטאפט זיין 

, מח און עס ווארפט אים אריין אין א קטנות הדעת, ער מיינט אז ער מוז בארגן געלט

 און צום סוף בלייבט ער נעבעך א גרויסער בעל חוב.

די איינציגסטע עצה ארויסצוקריכן פון אלע חובות איז אז מען טוט תשובה און 

מען וויינט זיך אויס פארן אייבערשטן, מען בעט אים אז מען זאל ארויס קריכן פון די 

ע כדי מען זאל בלאטע וואו מען איז אריין געפאלן, מען בעט אים ער זאל געבן שפ

 קענען באצאלן אלע חובות.

דערפאר זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן אויף אידיש יעדן טאג, ער זאל דיר העלפן 

 דו זאלסט האבן שפע און דו זאלסט קענען באצאלן אלע דיינע חובות.

אויב דו ווילסט באמת באצאלן דיינע חובות זאלסטו אננעמען די עצה פון 

גיי נאך געלט יעדן טאג און אזוי זאלסטו צוביסלעך באצאלן  מוהרא"ש זכרונו לברכה:

דיינע חובות; עס איז נישט קיין בושה צו גיין נאך געלט, עס איז א בושה צו זיין א גנב, 

 עס איז א בושה ווען מען בארגט געלט און מען באצאלט נישט.

געלט קען מען גיין  אויב מען האט נישט קיין (שולחן ערוך יורה דעה, סימן רנ)על פי הלכה 

נאך געלט פאר זיך אליינס; פארשטייט זיך אז אין שטוב איז נישט כדי צו זאגן אז מען 

גייט נאך געלט פאר זיך, מען זאגט 'איך גיי נאך געלט פאר א חבר וואס האט נישט אויף 

 יום טוב' וד"ל.

לפן דו דו זאלסט ווייטער רעדן צום אייבערשטן, זאלסט אים בעטן ער זאל דיר הע

זאלסט קענען באצאלן פאר יעדן איינעם ביזן לעצטן פרוטה כדי דו זאלסט קענען אוועק 

 גיין פון דער וועלט אן צו זיין שולדיג פאר א צווייטן אפילו איין פרוטה.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

 אר.א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט י

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך האבן געלט, אז מיין טאטע האט גארנישט מיר צו געבן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א בחור, און מיין טאטע האט נישט קיין פרנסה, ער האט אסאך חובות. אסאך מאל דארף איך 

געלט, ווייל מיין טאטע האט באמת מיר נישט צו געבן, עפעס קויפן אבער איך האב נישט פון וועמען צו בעטן 

 און איך האב זיכער נישט. זאל איך אפשר גיין נאך צדקה? אדער זאל איך גיין ארבעטן?

 יעקב

 תשובה:

 יום ג' פרשת שופטים, ג' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 .נרו יאיריעקב לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

בלייב אין ישיבה לערנען תורה. דו וועסט נאך גענוג ארבעטן אין לעבן; נאך 

אביסל וועסטו חתונה האבן און דו וועסט דארפן ברענגען פרנסה פאר דיין משפחה, 

"ְּבֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחם"; דעריבער  (בראשית ג, יט):דעמאלט וועסטו יוצא זיין דעם 

ליגע תורה וועט דער אייבערשטער דיר העלפן אז דו זאלסטו בלייבן לערנען די היי

 וועסט טרעפן א גוטע שידוך בקרוב.

אז ווער עס האט  (יורה דעה, סימן רנ),אין שלחן ערוך הלכות צדקה ווערט גע'פסק'ט 

נישט קיין געלט מעג גיין נאך געלט; דעריבער אז דיין טאטע האט נישט קיין פרנסה, 

האסט נישט פון וועם צו בעטן געלט ווען דו דארפסט קויפן ער זינקט אין חובות און דו 

מעגסטו גיין נאך געלט; אבער גיי נישט נאך געלט נאר פאר וואס  -מלבושים וכדומה 

 דו דארפסט.

גיי נאך געלט פאר דיינע עלטערן; עס נישט דא קיין גרעסערע מצוה ווי דאס אז א 

איז דאס איינגעפירט ביי אלע בחורים, קינד העלפט זיינע עלטערן. ביי אונז אין ישיבה 

זיי גייען נאך געלט יעדע נאכט ביי הייזער און ביי חתונות; אביסל ברענגען זיי פאר די 

ישיבה און די איבעריגע געלט געבן זיי פאר די עלטערן, זיי צאלן אויס די באלאנס אין 
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וב וואו מען דארף גראסערי, און ביי די פיש און פלייש געשעפט; זיי דערשמעקן אין שט

 געלט און פארוואס מען דארף געלט און שטעלן דאס צוזאם שטילערהייט.

זאלן קענען לעבן; זיי עלטערן די עס איז נישט דא קיין גרעסערע מצוה ווי העלפן 

: "ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוך (תנא דבי אליהו רבה, פרשה כו)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמָהָאָדם ַרק ֶׁשְיַכֵּבד ָאב ָוֵאם", דער אייבערשטער  הּוא, ְוֵאין

איך האב עס באשאפן און איך בעט פון ענק נאר  -זאגט: די גאנצע וועלט איז מיינס 

איין זאך "איר זאלט מכבד זיין ענקערע עלטערן"; דעריבער זאלסטו בלייבן אין ישיבה 

עסטו מאכן א נחת רוח פאר דיינע עלטערן און ביינאכט לערנען פלייסיג. מיט דעם וו

 זאלסטו העלפן דיינע עלטערן וויפיל דו קענסט.

אז דו גייסט צוזאמשטעלן געלט פאר דיינע עלטערן זאלסטו אכטונג געבן עס זאל 

זיין בדרך כבוד, ווייל עס איז גארנישט ווערד אז א קינד האלט אויס זיינע עלטערן און 

"ֵיׁש  (ירושלמי פאה פרק א, הלכה א):י מיט חוצפה. חכמינו זכרונם לברכה זאגן ער רעדט צו זי

ֶׁשהּוא ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַּפטּומֹות, ְויֹוֵרׁש ֵגיִהָנם", עס איז דא אמאל א קינד וואס האלט 

אויס זיין טאטע, ער ברענגט אים צו עסן געשטאפטע גענז, מיט דעם אלעם וועט ער 

הּוא ַמְטִחינֹו ָּבֵרַחִיים, ְויֹוֵרׁש ַּגן ֵעֶדן", ווידעראום איז דא אמאל גיין אין גיהנום, "ְוֵיׁש ֶּׁש 

זיין טאטע טון שווערע ארבעט און אין דעם זכות וועט ער האבן גן מאכט א קינד וואס 

עדן; ווי אזוי קען זיין א מענטש וואס געבט זיין טאטע צו עסן די בעסטע עסן זאל גיין 

פ א מעשה, עס איז געווען א מעשה ְּבֶאָחד ֶּׁשָהָיה אין גיהנום? ברענגט די גמרא ארא

ַמֲאִכיל ְלָאִביו ַּתְרְנּגֹוִלים ְּפטּוִמים, עס איז געווען איינער וואס האט אויס געהאלטן זיין 

טאטע, דער טאטע איז שוין געווען אלט, ער האט נישט געקענט ארבעטן און דער זון 

ם ַאַחת ָאַמר לֹו ָאִביו: ְּבִני, ַהָּללּו "ַּפעַ  פלעגט אים ברענגען יעדן טאג געשטאפטע גענז,

ִמַּנִין ְל?" איין טאג פרעגט אים זיין טאטע: פון וואו האסטו אזעלכע געשמאקע גענז? 

"ָאַמר לֹו: ָזֵקן, ָזֵקן, ֱאכֹל ּוְׁשתֹוק, ֶׁשַהְּכָלִבים אֹוְכִלים ְוׁשֹוְתִקים", האט ער זיך אנגערופן 

ו אזוי פיל, שווייג און עס, אפילו צום טאטן מיט געשפעט: אלטע טאטע וואס רעדסט

הינט ווען זיי עסן בילן זיי נישט, פרעג נישט קיין קשיות, עס און שוין, "ִנְמָצא ַמֲאִכיל 

ֶאת ָאִביו ַּפטּומֹות, ְויֹוֵרׁש ֵגיִהָנם", קומט אויס אז אין הכי נמי, ער געבט טאקע צו עסן 

 יל ער רעדט מיט חוצפה.דעם טאטן, אבער ער וועט גיין ביים סוף אין גיהנום, ווי

נאכדעם איז דא איינער וואס נעמט דעם טאטן צו ארבעטן שווערע ארבעט און אין 

דעם זכות וועט ער גיין אין גן עדן, ווי אזוי איז דאס שייך? דערציילט די גמרא: "ַמֲעֶׂשה 

ביי א ְּבֶאָחד ֶּׁשָהָיה טֹוֵחן ָּבֵרַחִיים", עס איז געווען איינער וואס האט געארבעט שווער 

מיל, "ָׁשַלח ַהֶּמֶל ְלָהִביא טֹוַחִנים ַלֲעבֹוָדתֹו", איין טאג האט דעם איד'ס טאטע באקומען 
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א באפעל פונעם קעניג ער זאל קומען ארבעטן ביי אים אין פאלאץ, "ָאַמר לֹו ְלָאִביו, 

ט: טאטע, נעם ַאָּבא, ִהָּכֵנס ּוְטחֹן ַּתְחַּתי ַוֲאִני ֵאֵל ַלֲעבֹוַדת ַהֶּמֶל", האט דער זון געזאג

איבער מיין ארבעט ביים מיל און איך וועל גיין אנשטאט דיר ארבעטן ביים קעניג, "ִאם 

א ַאָּתה", אז דו זאלסט נישט ווערן פארשעמט ביים קעניג, ַיִּגיַע ִליֵדי ִּבָּזיֹון, ֶאְתַּבֶזה ֲאִני וְ 

בֹוַדת ַהֶּמֶל ֶּׁשֵאין ָלּה ִקְצָבה), ַוֲאִני ֵאֵל ַּתְחֶּתי ַלעֲ  (בבלי קידושין לא:):(אדער ווי רש"י זאגט 

"ִנְמָצא ַמְטִחינֹו ָּבֵרַחִיים, ְויֹוֵרׁש ַּגן ֵעֶדן", קומט אויס אז דער האט געמאכט זיין טאטע 

ארבעטן שווער און ער באקומט שכר אויף דעם; זעט מען פון דעם אז עס איז נישט 

מיט עזות וועט מען גענוג צו העלפן א טאטע בלויז מיט געלט, ווייל אויב מען רעדט 

 באקומען א גרויסער עונש.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט בקרוב טרעפן דיין זיווג און האבן 

 פרנסה בשפע אז דו זאלסט שטענדיג קענען העלפן דיינע עלטערן.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 הלכה שאלות, וואס איז די עצה?איך מוטשע זיך מיט ספיקות אין 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 יישר כח פאר די דרשות וואס געבט מיר אסאך חיזוק, ספעציעל ווען איר רעדט פון תפלה. 

איך בין א מאמע פון קליינע קינדער, און איך מוטשע זיך מיט אסאך ענקזייעטי אין הלכה, בעיקר אין 

בשר בחלב. איך טראכט א גאנצן צייט אפשר האב איך איינעם געזאגט א ווארט  בין אדם לחבירו און אין

וואס האט יענעם געטשעפעט, אפשר האב איך אמאל גערעדט לשון הרע, און ס'פייניגט מיר כסדר אז איך 

דארף יעדן איבערבעטן. און אויך אין קאך האב איך אלץ מורא אז אפשר טויג עפעס נישט מיט די טעפ, איך 

 ר קיינמאל נישט זיכער אז ס'האט זיך נישט אפשר אויסגעמישט עפעס מילכיגס און פליישיגס.שפי

 אפשר האט איר פאר מיר אן עצה אדער א תפלה וואס וועט מיר העלפן?

 תשובה:

 יום ג' פרשת שופטים, ג' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 אייער בריוו.איך האב ערהאלטן 

צי אין קאך מיט בשר בחלב,  -ווען מען האט א שאלה אין סיי וואספארא נושא 

אדער אין הלכות טהרה וכו' דארף מען פרעגן א דיין. און אז דער דיין זאגט אז דאס איז 
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גוט דארף מען וויסן אז דאס איז גוט, עס עקזעסטירט נישט קיין איבער קלערן און 

 ווי אזוי דער דיין פסק'ענט אזוי איז דער הלכה.איבער טראכטן, ווייל 

ווען עס קומט צו פרעגן א שאלה טאר מען זיך נישט שעמען; חכמינו זכרונם 

סיי אין הלכה  -"ְוא ַהַּבְּיָׁשן ָלֵמד"; יעדע שאלה וואס מען האט  (אבות ב, ה):לברכה זאגן 

ר גאנצער איד; אז יעדע זאך דארף מען פרעגן אן ערליכן רב. דאס איז דע -סיי אין מנהג 

וואס ער טוט דארף זיין צוגעבינדן צו די תורה. אזוי אויך אויב האט מען חס ושלום א 

"ִּדין  (סנהדרין ח.):דין ודברים מיט א צווייטן אפילו עס רעדט זיך איבער א פרוטה, ווייל 

פרוטות, דארף מען  ְּפרּוָטה ְּכִּדין ֵמָאה", איין פרוטה האט די זעלבע הלכה ווי הונדערט

גיין צו א רב ער זאל פסק'ענען וואס צו טון און חס ושלום זיך אליינס פסק'ענען ביי קיין 

 שום פאל.

דאס וואס איר זענט קיינמאל נישט זיכער מיט זיך, איר האט אלץ מורא וכו'; 

"ַּגם ֵמָחְכמֹות  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מד):דארפט איר וויסן וואס דער הייליגער רבי זאגט 

ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִרי ְלַהְרִחיק ְמאֹד", מען דארף זיך זייער היטן פון חכמות, 

"ִּכי ָכל ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּנְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאיָנם 

ַרק ִּדְמיֹונֹות ּוְׁשטּוִתים ּוִבְלּבּוִלים ְּגדֹוִלים", די אלע חכמות וואס מען  ָחְכמֹות ְּכָלל, ְוֵהם

דאס זענען בכלל נישט קיין חכמות,  -האט ווען מען הייבט אן דינען דעם אייבערשטן 

דאס זענען בלויז דמיונות, שטותים און קאפ דרייענישן, "ְוֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַמִּפיִלין ְמאֹד 

ם ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", דאס מאכט אז דער מענטש זאל אפלאזן זיין עבודת השם, ֶאת ָהָאָד 

"ְּדַהְינּו ַמה ֶׁשחֹוֵׁשב ְוחֹוֵקר ּוְמַדְקֵּדק ְּביֹוֵתר, ִאם הּוא יֹוֵצא ָּכָראּוי ַּבֶּמה ֶׁשעֹוֶׂשה", דאס וואס 

קדק און צי נישט; מען איז מד -מען טראכט צי מען איז יוצא די מצוה וואס מען טוט 

מען האלט אין איין אריין טראכטן: 'אפשר בין איך נישט יוצא, אפשר בין איך יא יוצא', 

דאס אלעס ברענגט דערצו אז דער מענטש זאל אלעס אפלאזן רחמנא לצלן. "ִּכי ָּבָׂשר 

זיין די ָוָדם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֶׁשֵּיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְׁשֵלמּות", ווייל א מענטש קען נישט יוצא 

מצוות פונעם אייבערשטן בשלימות, "ְוֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא' ְוכּו'", דער 

אייבערשטער זוכט נישט א וועג ווי אזוי ער קען אונז כאפן און אויפווייזן אז מיר קענען 

א ִנְּתָנה ּתֹוָרה נישט טון די מצוות, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן פאר מענטשן, "ְו

ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", נישט פאר קיין מלאכים, "ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְּדִקים ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות 

ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 'ְוַחי ָּבֶהם, ְוא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם' ִּכי ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְּכָלל", און די 

ן מיט חכמות און ספיקות זענען אלץ מסופק צי זיי האבן יוצא אלע וואס זענען פארנומע

די האבן נישט קיין שום חיות, "ְוָתִמיד ֵהם ְּבָמָרה ְׁשחָֹרה  -געווען די מצוה צי נישט 

 ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבַהִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשין, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       נב | 

ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִּדְקּדּוִקים ְוַהָּמָרה ְׁשחֹרֹות ֶׁשָּלֶהם", זיי זענען שטענדיג דעפרעסט 

 און לעבן אלץ אין ספיקות, ווייל די חומרות ווארפט זיי אריין אין מרה שחורה.

בעטס דעם אייבערשטן איר זאלט זוכה זיין צו זיין פרייליך און נישט איבער 

 פילה וועט איר ארויס גיין פון אלע אייערע שוועריקייטן.טראכטן, מיט ת

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיר צו סעקירן? וואס טו איך ווען מיינע עלטערן הערן נישט אויף

 שאלה:

 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק און שיעורים, ובפרט פאר'ן סדר דרך הלימוד וואס האט מיר געמאכט 

לערנען. איך בין היינט געווען ביים גרויסן גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א און איך האב איך געפרעגט אויב 

 ר מיר געענטפערט מיט די צוויי ווערטער, "יש ענין".ס'איז דא אן ענין צו זאגן משניות און גמרא, האט ע

איך האב געוואלט בעטן פונעם ראש ישיבה שליט"א חיזוק אויף כיבוד אב ואם, איך בין א בחור פון 

יאר, איך בין דער יונגסטער קינד, און מיינע עלטערן פירן זיך אויף צו מיר ווי צו א בר מצוה בחור'ל, מ'גייט  20

טריט און מ'לאזט מיר נישט אפ, און דאס מאכט אז איך פיר זיך נישט אויף צו זיי ווי עס דארף מיר נאך די פיס

צו זיין, עס גייט אזוי ווייט אז איך קען צומאל צוריקשרייען אויף זיי ווען זיי שרייען אויף מיר. כאטש וואס איך 

בן הערן אייערע שיעורים, דארף האב זיך שוין פיל פארבעסערט אין כיבוד אב ואם זייט איך האב אנגעהוי

 איך נאכאלץ האבן נאך חיזוק אויף דעם.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 אהרן

 תשובה:

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןד, שופטים יום ד' פרשת - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.  אהרן לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רבינ'ס סדר דרך הלימוד; דער אייבערשטער וואויל איז דיר אז דו לערנסט אויפן 

זאל דיר העלפן זאלסט זוכה זיין צו טרעפן בקרוב דיין שידוך, אזוי וועסטו קענען 

 לערנען תורה בטהרה.
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ִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  (תהלים יט, י):אויפן פסוק  (יומא עב:)חכמינו הקדושים זאגן 

דאס מיינט מען דער וואס לערנט תורה מיט א ריינע ָלַעד, "ֶזה ַהלֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרה", 

מח, פרעגט די גמרא: "ַמאי ִהיא?" ווי אזוי איז מען זוכה צו לערנען תורה בטהרה? 

"נֹוֵׂשא ִאָּׁשה, ְוַאַחר ָּכ לֹוֵמד ּתֹוָרה", אז מען האט חתונה און נאכדעם לערנט מען תורה, 

 אט חתונה קודם.ווייל מען קען נישט לערנען תורה בטהרה נאר אז מען ה

בנוגע דיין כיבוד אב ואם, וואס דו רעדסט זיך אפ וכו'; וויי פאר א קינד וואס 

עפענט א מויל צו רעדן מיט חוצפה צו זיינע עלטערן, וויי פאר א קינד וואס שפעט אפ 

"ַעִין ִּתְלַעג ְלָאב", אן אויג  (משלי ל, יז):פון זיין אלטע מאמע. קוק וואס שלמה המלך זאגט 

ואס שפעט אפ פון זיין טאטע, "ְוָתבּוז ִליֲּקַהת ֵאם", און דער וואס שפעט אפ פון די ו

קנייטשן פון זיין מאמע (ווען א מענטש ווערט עלטער ווערט דער פנים פול מיט 

קנייטשן), "ִיְּקרּוָה עְֹרֵבי ַנַחל", זאלן קומען די רויב פויגל וואס זענען גרויסע אכזרים און 

 ן די אויגן, "ְויֹאְכלּוָה ְבֵני ָנֶׁשר", און די אדלער זאלן אים אויפעסן.אים אויסשטעכ

כיבוד אב ואם איז חמורות שבחמורות; דאס איז פון די הארבסטע מצוות וואס 

"ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי  (ירושלמי קידושין פרק א, הלכה ז):איז דא. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אֹוֵמר, ָגדֹול ִהיא ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם ֶׁשֶהֱעִדיפֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ִמְּכבֹודֹו", רבי שמעון 

בן יוחאי זאגט, דער אייבערשטער האט אונז באפוילן מען זאל מער מכבד זיין טאטע 

טו זייער אכטונג מאמע ווי מען זאל מכבד זיין דעם אייבערשטן אליינס; דעריבער זאלס

 געבן נישט צוריק צו ענטפערן פאר דיינע עלטערן.

בפרט אז דו ביסט שוין דער יונגסטער קינד און דיינע עלטערן זענען שוין אין די 

עלטערע יארן, דארפסטו זיין זייער פארזיכטיג מיט זיי, זאלסט זיי נישט וויי טון און 

עלטער די עלטערן ווערן אלץ מער זענען רעדן מיט זיי מיטן גרעסטן מאס דרך ארץ. ווי 

 זיי סענסעטיוו, דעמאלט דארף מען זיין מער פארזיכטיג ווי אין די יונגע יארן.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווען האט נאכנישט זוכה געווען צו קינדער?ווי אזוי דערהאלט מען זיך 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 ערשטנס א גרויסן יישר כח פאר די שטארקע דברי חיזוק כסדר.



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       נד | 

איך האלט שוין אפאר יאר נאך די חתונה, און איך בין נאכנישט געהאלפן געווארן מיט קינדער, איך 

אייבערשטן, און אזוי פרובירט מען אנצוגיין ווייטער און ווייטער, אבער בין זיך שטארק מחזק מיט'ן רעדן צום 

יעדע שטיק צייט קומט אן פרישע אנטוישונגען וואס לעשט מיר אויס אינגאנצן, איך ווייס נישט ווי אזוי זיך צו 

אויף  באגיין ווען ס'קומט א שווערע מינוט, אפשר קען דער ראש ישיבה שליט"א מיר געבן חיזוק און עצות

 דעם?

 א גרויסן יישר כח, משה

 תשובה:

 יום ד' פרשת שופטים, ד' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד משה נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געב אכטונג נישט צו ווערן אנגעצויגן און נערוועז וכו', ווייל דאס אליינס איז מונע 

בערשטער וועט ענק העלפן איר וועט זוכה זיין בקרוב צו זרע צו האבן קינדער. דער איי

 של קיימא.

"ֵה"א ַהַּנֲעָׂשה ִמֶּכֶסף ְמֻסָּגל  (ספר המידות, אות בנים, חלק ב', סימן ח'):דער הייליגער רבי זאגט 

ִלְפִרָּיה ּוְרִבָּיה", א זילבערנע ה"א איז א סגולה פאר קינדער; היינט קען מען דאס 

בער געשעפטן. מען טוט דאס אן מיט א קייטל אויפן האלז און דאס באקומען ביי די זיל

 "ֵהא ָלֶכם ֶזַרע". (בראשית מז, כג):איז א סגולה פאר קינדער, אזוי ווי עס שטייט 

דער עיקר זאלסטו זיך שטארקן מיט אלע דיינע כוחות צו זיין פרייליך און פרייליך 

מאכן אין שטוב, דאס וועט דיר ברענגען קינדער. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  

יו ַּמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְהיּו לֹו ָּבִנים ְזָכִרים? ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ""ְיַפֵזר ָמעֹוָת  (בבא בתרא י:):

 ַלֲעִנִּיים", ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: "ְיַׂשַּמח ִאְׁשּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה".

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נה    

 וואס טו איך אז כ'האב פארלוירן מיין געפיל צו התבודדות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך וויל אייך נאכאמאל דאנקען פאר אייערע טייערע שיעורים וואס זענען כמים קרים על נפש עייפה, 

אויסער אלע איבריגע מעלות וואס איר פארמאגט, האט דער אייבערשטער אייך אויך געשאנקען מיט א 

 די דרשות וואס מ'האט צו טון אין לעבן. קלארע שפראך, אז אפילו א קליין קינד קען פארשטיין פון

איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איך האב א לענגערע צייט געשפירט זייער א געשמאקע 

טעם אין התבודדות, אזוי ווייט אז איך פלעג האבן א חבר פארוועם איך פלעג דערציילן מיינע זאכן און ס'האט 

יעצט האט זיך ביי מיר פארמאכט די גאנצע זאך, איך שפיר מער מיר שוין מער נישט אויסגעפעלט, אבער 

 נישט קיין שום טעם אין רעדן צום אייבערשטן, אפשר האט איר פאר מיר אן עצה?

 פנחס

 תשובה:

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןד, שופטים יום ד' פרשת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד פנחס נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 -איז כדאי דו זאלסט לערנען די תורה אין ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מח  עס

 וועסטו האבן מורא'דיגע חיזוק אנצוגיין מיט דיין עבודת השם.

דער הייליגער רבי זאגט דארט: "ְוָצִרי ִלְהיֹות ַעְקָׁשן ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ִלְבִלי 

ְמַעט ִמְקָצת ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִהְתִחיל, ַאף ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה", א מענטש  ְלָהִניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ְּדַהְינּו

סיי אין תורה סיי  -דארף זיין זייער א גרויסער עקשן נישט אפצולאזן זיין עבודת השם 

ַהֵּׁשם",  אין תפילה, "ּוְזכֹר ָּדָבר ֶזה ֵהיֵטב, ִּכי ִּתְצָטֵר ָלֶזה ְמאֹד ְּכֶׁשַּתְתִחיל ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת

ווייל ווען דו וועסט אנהייבן דינען דעם  –זאגט דער רבי  –געדענק גוט וואס איך זאג דיר 

אייבערשטן וועסטו דאס דארפן גוט וויסן, "ִּכי ָצִרי ַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד, ִלְהיֹות 

ף זיין א גרויסער עקשן נישט ָחָזק ְוַאִּמיץ, ֶלֱאחֹז ַעְצמֹו ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדֹו", ווייל מען דאר

אויפצוהערן דינען דעם אייבערשטן ווען עס גייט אריבער ספיקות און בלבולים וכו' 

וכו', מען דארף זיך האלטן מיט אלע כוחות; לערן דורך דעם גאנצן תורה וועסטו האבן 

 שטארקע חיזוק.

יין טעם שטארק דיך ווייטער צו רעדן צום אייבערשטן; אפילו דו שפירסט נישט ק

אין דעם, דאך זאלסטו זיך ווייטער אויסרעדן דיין הארץ צום אייבערשטן. פארצייל אים 

צי דו שפירסט יא א  -אלעס וואס גייט אריבער אויף דיר; קוק נישט אויף קיין געפילן 



טתשע" ינּוזִ ֲא ַה פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       נו | 

טעם צי דו שפירסט נישט א טעם אין דעם, און אפילו עס דאכט זיך דיר אז מען דארף 

איז דיר מרחק וכו', זאלסטו ווייטער ממשיך זיין מיט די הייליגע דיר נישט און מען 

 עבודה.

מיין נישט אז די הייליגע צדיקים האבן נישט געהאט די שווערע נסיונות, אלע 

צדיקים האבן געהאט די שוועריקייטן און נאך אסאך מער נסיונות ווי מיר האבן, דאך 

 האבן זיי ווייטער געדינט דעם אייבערשטן.

"ָהָיה ִנְדֶמה לֹו ָּתִמיד ֶׁשֵאין  (שבחי הר"ן, סימן יב):הייליגער רבי האט דערציילט דער 

ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל ְוֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו ְּכָלל", ווען ער פלעגט רעדן צום אייבערשטן האט 

זיך אים שטענדיג געדאכט אז מען הערט אים נישט אויס אויבן אין הימל וואס ער בעט, 

ָּבא, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו און אז קיינער קוקט נישט אויף אים, "ַרק ַאְּדַר 

ִיְתָּבַר ְּבָכל ִמיֵני ַהְרָחקֹות ּוְכִאּלּו ֵאין רֹוִצין ּבֹו ְּכָלל ּוְכָלל", פארקערט, ווי מער ער פלעגט 

רעדן צום אייבערשטן האט זיך אים אלץ מער געדאכט ווי מען דארף אים נישט, "ִּכי 

ְלִפין ְועֹוְבִרין ַּכָּמה ְוַכָּמה ָיִמים ְוָׁשִנים ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְולא ָהָיה רֹוֶאה ֶׁשחֹו

ָזָכה ֲעַדִין ְלׁשּום ִהְתָקְרבּות", ווייל ער האט געזען אז עס גייען אריבער אסאך יארן און 

ל ֵּכן ִנְדָמה ער האט נאך אלץ נישט זוכה געווען צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, "עַ 

ְּבֵעיָניו ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעין ְּדָבָריו ְּכָלל, ְוֵאין ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל, ַרק ַאְּדַרָּבא, ַמְרִחיִקין אֹותֹו 

ְּבָכל ִמיֵני ִהְתַרֲחקּות ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר", דערפאר האט זיך אים געדאכט אז קיינער הערט 

אט אים אויסגעזען ווי מען שטופט אים אוועק פון די אים נישט אויס, אדרבה עס ה

קדושה, "ַא ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהָיה ְמַחֵּזק ַעְצמֹו ְמֹאד, ְוא ִהִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו", מיט דעם 

אלעמען האט זיך דער רבי זייער געשטארקט און נישט אויפגעהערט מיט זיין עבודת 

ֶׁשָהָיה נֹוֵפל ְּבַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ֶזה ֶׁשָרָאה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל השם יתברך, "ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה 

 ּוַמְעִּתיר ּוַמְפִציר ָּכל ָּכ ֶׁשִּיְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוֵאין ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל, ּוֵמֲחַמת

ל ָּכ ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ֵאיֶזה ָיִמים", אסאך ֶזה ָנַפל ִלְפָעִמים ְּבַדְעּתֹו ְולא ָהָיה ְמַדֵּבר עֹוד ּכָ 

מאל האט זיך געמאכט ביים רבי'ן אז ער איז געווארן זייער צעבראכן, זעענדיג אז ער 

האט שוין אזוי סאך געדאווענט און געבעטן אבער עס דאכט זיך אים אז מען דארף אים 

 ִנְזַּכר ְּבַעְצמֹו ְוִהְתַּבֵּיׁש נישט, און ער האט אויפגעהערט מאכן התבודדות, "ַאַחר ּכָ 

 ְּבַעְצמֹו ַעל ֶׁשִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַר, ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַחּנּון ְוַרחּום ְוכּו',

ב ְלַהְעִּתיר ּוְלַדֵּבר ִלְפֵני ּוְבַוַּדאי הּוא רֹוֶצה ְלָקְרבֹו ְוכּו', ְוָחַזר ְוִנְתַחֵּזק ְּבַדְעּתֹו  ְוִהְתִחיל ׁשּו

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּכַּנ"ל", ביז ער האט זיך געכאפט וואס ער האט געטון און ער האט זיך זייער 

פארשעמט אז ער האט נאכגעלאזט פון די הייליגע עבודת השם, האט ער צוריק 
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זוי איז געווען אסאך מאל, אנגעהויבן רעדן צום אייבערשטן, "ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים", א

 עיין שם.

זעט מען אז מען דארף זיין זייער שטארק נישט אויפצוהערן בעטן און דאווענען 

אפילו ווען עס ווערט פארמאכט די געפילן אז מען שפירט גארנישט און מען זעט 

גארנישט, אדרבה מען זעט נאר פארקערט, מען זעט ווי מען בעט און מען בעט און עס 

זיך גארנישט, דארף מען זיין א גרויסער עקשן נישט אפצולאזן די עבודת השם רירט 

 יתברך.

זיי זיך מחזק מיט דיין חבר צו פאלגן דעם רבי'ן און זיך מחזק צו זיין אויף תפילה 

והתבודדות; אז מען האט א גוטע חבר קען מען זוכה זיין צו זייער שיינע זאכן. שלמה 

טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם", עס " י):-(קהלת ד, טהמלך זאגט 

איז בעסער צו דינען דעם אייבערשטן מיט א חבר ווי זיין איינער אליין, "ִּכי ִאם ִיּפֹלּו 

מען פאלט אראפ ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו, ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו", ווייל אז 

זאל העלפן אויפהייבן דעם מענטש, אבער אז עס ווען מען איז אליין, איז נישט דא ווער 

מען האט א חבר קען דער חבר אים העלפן זיך אויפהייבן; דעריבער זאלסטו זיך מחזק 

זיין מיט א גוטער חבר. די עיקר דיבורים זאלן זיין פון אמונה און תפילה, אזוי וועסטו 

 שטארקייט ווייטער ממשיך זיין מיט דיין הייליגע ארבעט. האבן די

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זאל איך לאזן מיינע קינדער גיין צו מיין געוועזענער מאן?

 שאלה:

 שליט"אלכבוד דער ראש ישיבה 

צום ערשט דארף איך זיך באדאנקען פאר אייערע געוואלדיגע שיעורים, כאטש וואס די שיעורים ווערן 

געגעבן פאר מענער, האב איך אבער אויך פון דעם פיל חיזוק, דער אייבערשטער זאל אייך געבן ווייטער די 

 כוחות אנצוגיין מיט אייער הייליגע ארבעט.

ע צייטן אין לעבן, איך בין א גרושה מיט עטליכע ליכטיגע קינדערלעך איך גיי יעצט אריבער שווער

קע"ה, זייער טאטע, מיין געוועזענער מאן, פלעגט מיר שלעפן צו נישט גוטע פלעצער, און יעצט זענען מיר 

 שוין גע'גט.
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ן צו אים, מיין שאלה איז וועגן די קינדער, ביים גט האט מען אפגעמאכט צייטן ווען די קינדער וועלן גיי

ער זאגט אז ער רעדט צו די קינדער און איז זיי מחנך אויפ'ן געהעריגן וועג אזוי ווי ער איז מחונך געווארן, 

למעשה איז מיר דאס אבער זייער שווער, קודם איז דאס פשוט שווער פאר מיר יעדעס מאל דאס אויסשטעלן 

זיי נישט צופיל יראת שמים פון זיין ביי אים, אבער  ווי אזוי די קינדער זאלן גיין און קומען, למעשה באקומען

 למעשה באקומען זיי ליבשאפט פון זייער טאטע וואס דאס איז יא גוט פאר זיי.

איז מיין שאלה אויב איך זאל ווייטער אנהאלטן דאס שיקן די קינדער צו אים אזוי ווי מ'האט 

 טן נאר ביי מיר?אפגעשמועסט, אדער זאל איך אפהיטן די קינדער און זיי האל

איך בין זייער צומישט און איך ווייס נישט וואס איז ריכטיג צו טון, איך האף אז איר וועט מיר קענען 

 קלאר שטעלן וואס צו טון.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 ' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןד, שופטים יום ד' פרשת - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'. לכבוד

 ערהאלטן אייער בריוו.איך האב 

אויב איר ווילט זוכה זיין צו ערליכע און געזונטע קינדער דארפט איר אכטונג געבן 

 זיך נישט צו קריגן מיט דער טאטע פון אייערע קינדער (אייער געוועזענער מאן).

קינדער דארפן האבן זייער טאטע פונקט ווי זיי דארפן זייער מאמע; אויב מען 

ון גיין צו זייער טאטע אדער מאמע וועלן די קינדער אויפוואקסן האלט אפ קינדער פ

פעלערדיג. אזוי אויך טארן די קינדער נישט הערן ווי מען רעדט איינער אויפן צווייטן, 

ווען קינדער זעען ווי די עלטערן קריגן זיך ווערן זיי זייער דערשראקן און פארמאכט, 

 כערע קינדער לא עלינו.דאס ברענגט זיי זאלן אויפוואקסן נישט זי

איר זאלט ווייטער שיקן אייערע קינדער צו זייער טאטע אזוי ווי מען האט 

 אפגעמאכט ביים גט, אזוי וועלן זיי אויפוואקסן געזונט.

איר זאלט קיינמאל נישט אוועק מאכן ווען זיי דערציילן פון זייער טאטע; אויב 

דער טאטע טוט מיט זיי/רעדט מיט איר הערט צוריק פון אייערע קינדער זאכן וואס 

זיי/פירט זיך מיט זיי וכו' וואס איר האלט אנדערש, זאלט איר זיין זייער פארזיכטיג ווי 

אזוי איר זאגט זיי אייער מיינונג, כדי איר זאלט נישט מאכן דעם רושם ווי איר רייסט 

ם (ווי אזוי אונטער זייער טאטע. די בעסטע זאך וואלט געווען איר זאלט רעדן מיט אי

א פארמיטלער) און זיך דורך  דורךדירעקט מיט אים אדער  -עס איז אייך באקוועם 

 קומען מיט אים, אבער נישט אריין נעמען די קינדער אין ויכוחים.
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דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט זוכה זיין אויפצוציען אייערע 

מען געדענקען אז דער עיקר עצה קינדער מיט יראת שמים, און נאך אלע עצות דארף 

 אויף גוטע קינדער איז "תפילה".

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

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

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

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

טאג אויסוויינען אז זי זאל האבן גוטע קינדער, אזוי איז מען זוכה צו גוטע קינדער". 

כע קינדער, דערפאר זאלט איר אסאך בעטן דעם אייבערשטן איר זאלט זוכה זיין צו ערלי

 געזונטע קינדער און קינדער וואס וועלן ליכטיג מאכן דער וועלט.

אז איר וועט אכטונג געבן עס זאל נישט זיין קיין מחלוקת און איר וועט זוכן עס 

זאל זיין שלום, דורכדעם וועט איר ראטעווען אייערע קינדער פון אלעם שלעכטס, אזוי 

"ַעל ְיֵדי ְרִדיַפת ָׁשלֹום ַמִּציל ֶאת ָּבָניו ִמִּמיָתה  בנים, סימן עב):(ספר המידות, אות ווי דער רבי זאגט 

ּוִמָּגלּות", דורך שלום ווערן די קינדער געראטעוועט פון מיתה און פון גלות; ווייל אז 

עלטערן קריגן זיך אנטלויפן די קינדער פון שטוב, זיי טרעפן שלעכטע חברים, ביז זיי 

 ן.נעמען דראגס רחמנא לצל

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלן האבן הצלחה אין אלע ענינים.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 האב איך ריכטיג געטון אז איך האב זיך גע'גט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איבער ווי אזוי צו האנדלען מיט מיינע א גרויסן יישר כח פאר די ענטפער וואס איר האט מיר געגעבן 

קינדער לגבי זייער טאטע, מיין געוועזענער מאן. דאס האט מיר זייער בארואיגט און דערפריידט צו וויסן די 

 ריכטיגע וועג ווי אזוי זיך צו פירן, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועל איך טאקע פרובירן אזוי צו טון.

יבן אז מ'דארף זיך האלטן בשלום, נישט פירן קיין מחלוקת, און אכטונג אזוי ווי איר האט מיר געשר

געבן נישט צו רעדן אויף אים, זיך האלטן צום אפמאך פון שיקן די קינדער, און אזוי ווייטער; האט דאס מיר 

 געמאכט טראכטן צי איך האב זיך טאקע געדארפט גט'ן בכלל?
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נע עלטערן וועלכע האבן זיך אריינגעמישט אין אונזער דער גאנצער גט איז בעיקר געקומען דורך מיי

 לעבן, עס האט זיי נישט געפאסט צו האבן אזא סארט איידעם וואס גייט נישט פונקטליך אין זיין סארט וועג.

איך בין זייער צומישט אויב איך האב זיך טאקע געדארפט גט'ן, כאטש וואס צומאל פריי איך זיך טאקע 

'גט פון אים, אבער רוב צייט האב איך אסאך שולד געפילן און געדאנקען פון חרטה אז איך האב זיך אפגע

 אויב איך האב גוט געטון.

 איך האף איר וועט מיר קענען ארויסהעלפן מיט דעם, און נאכאמאל א גרויסן יישר כח פאר'ן ענטפערן.

 תשובה:

 קטן שנת תשע"ח לפרט, ה' אלול, יום ה' פרשת שופטים -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.  לכבוד

 .בריוו אייעראיך האב ערהאלטן 

עס האט מיר זייער וויי געטון ווען איך האב געליינט וואס איר שרייבט, אז אייער 

גט איז געשען צוליב אייער משפחה וואס האבן זיך אריין געמישט וכו'; ליידער פאסירן 

 וכו'.זייער אסאך גט'ן פון עלטערן וואס מישן זיך אריין 

 זאגן דאס פאלגענדע פאר אלע חתנים און כלות,מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט 

", לכאורה ְׁשּתֹוִא ּבְ ְוָדַבק  ּמֹוֶאת ָאִביו ְוֶאת ִא  ׁשַיֲעָזב ִאי ןּכֵ "ַעל  (בראשית ב, כד):די תורה זאגט 

זייערע עלטערן ווען די  לאזןאיז שווער, ווי קען מען זאגן פאר חתן כלה זיי זאלן אפ

חכמינו זכרונם לברכה רופן אן די מצווה פון כיבוד  ?!םטע מצווה איז כיבוד אב ואגרעס

", וואס איז פשט אז מען זאגט פאר חתן תֹורּוֲחמֶׁשּבַ  ָרהּו"ֲחמ :(ירושלמי פאה א, א)אב ואם 

מען זאל נישט אריין  נאר דאס מיינט מען צו זאגן "לאזט אפ אייערע עלטערן?" :כלה

 מישן די עלטערן אינעם לעבן.

נישט  טמיש -" ּמֹוֶאת ָאִביו ְוֶאת ִא  ׁשַיֲעָזב ִאי ןּכֵ "ַעל  :פאלק דארף וויסן-פאר א

פאר זיי. אמת,  רעדןזיך נישט אפאון קיינמאל  לעבןענקער עלטערן אין אייערע אריין 

נישט  צטקרעכאון די עלטערן נישט אריין  טמיש וכו', אבער זאכן דארפן זיך מסדר זיין

 מען ברענגט זיי נאר נחת.און  נאר גוטס מעןפאר עלטערן דערציילט , צו זיי

ווען עפעס דרוקט, דאס הייסט, מען קומט זיך נישט אויס איינער מיטן צווייטן, 

עס איז דא חלוקי דעות צווישן מאן און ווייב, איז נישט גוט דאס צו דערציילן פאר די 

 נאר מען דארף זוכן אן ערליכער איד וואס זאל העלפן עס זאל זיין שלום בית;, עלטערן

ערליכער איד וויל נישט קיין געלט, ער האט נישט קיין שום זייטיגע אינטערעסן, ער ד

 פאלק.-זיין גוט פאר דעם פארזאל ער וויל נאר איין זאך עס 
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ייערע קינדער זאלן ; יעצט דארפט איר אכטונג געבן אז אהעבר אין והעתיד עדיין

וואקסן געזונט. מען האט גארנישט פון טראכטן אויף צוריק, עס איז א שאד זיך 

אויפצועסן דאס געזונט טראכטנדיג צי מען האט יא גוט געטון צי נישט, מען דארף זיין 

 קלוג צו טראכטן וואס צו טון אויף להבא.

 קינדער געזונטערהייט. דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח צו מגדל זיין אייערע

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך שנייד נישט מיין בארד ב"ה, די שנויצן מעג מען יא שניידן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק, אין זכות פונעם ראש ישיבה שליט"א נעם איך נישט אראפ מיין 

בארד, כאטש וואס איך זע נישט אויס שיין דערמיט און מיינע חברים זאגן מיר אז איך זאל עס יא אפשערן. 

 איך האב נאר געוואלט פרעגן איבער די שנויצן, מעג מען דאס יא אפשערן?

 יישר כח, יהושע א גרויסן

 תשובה:

 יום ה' פרשת שופטים, ד' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יהושע נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 וואויל איז דיר אז דו שניידסט נישט דיין בארד, אין דעם זכות וועסטו האבן שפע.

ווערט אנגערופן דער בארד "ִצינֹורֹות ֶעְליֹוִנים"; דאס  (נשא, קלא)אין זוהר הקדוש 

זענען רערן (פייפס) וואס דורך דעם קומט אראפ פון הימל פארן מענטש אלע ברכות, 

אבער אויב שניידט מען די בארד און פיאות שניידט מען אפ אלע רערן (פייפס) פון 

אכן אוועק די בארד פרנסה וואס דארף קומען צום מענטש; הער נישט אויס די וואס מ

 וועט דיר גוט זיין. -און פיאות, הער נאר צו וואס ערליכע אידן זאגן 

דו שרייבסט מיר אז דיינע חברים זאגן דיר אז דו ביסט נישט שיין מיט א בארד; 

וויל איך דיר פרעגן, וואס הייסט שיין? שיין הייסט נאר וואס איז שיין ביים אייבערשטן. 

ווען מען ָזָקן, א שיינע געשטאלט איז  –ַהְדַרת ָּפִנים  (שבת קנב.):זאגן  חכמינו זכרונם לברכה
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האט א בארד; מיר דארפן לעבן מיטן אייבערשטן און קוקן וואס מיינט שיין ביים 

 אייבערשטן.

"ַהאי ַמאן ְּדָבִעי ֵמיְחֵזי ׁשּוְפֵריּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן",  (בבא מציעא פד.):די הייליגע חכמים זאגן 

ווער עס וויל זען ווי שיין דער הייליגער אמורא רבי יוחנן האט אויסגעזען, "ַנְייֵתי ָכָסא 

ְּדַכְסָּפא ִמֵּבי ִסיְלֵקי", זאל נעמען א נייע זילבערנע בעכער, "ְוִניְמֵליּה ַּפְרִציֵדי ְדרֹוָמָנא 

ילן מיט שיינע רויטע קערלעך פון א מילגרוים, "ְוֶניְהַּדר ֵליּה ְּכִליָלא סּוָמָקא", און עס אנפ

ְדַוְרָדא סּוָמָקא ְלפּוֵמיּה", רינגס דעם בעכער זאל ער ארום לייגן שיינע רויטע רויזן ווי א 

קרוין, "ְונֹוְתֵביּה ֵּבין ִׁשְמָׁשא ְלטּוָּלא", און שטעלן דעם בעכער צווישן שאטן און זון, 

ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן", די שיינקייט וואס שיינט ארויס פונעם בעכער "ַההּוא ַזֲהרּוֵרי 

מיט די רויזן איז א מעין פון די שיינקייט פון רבי יוחנן, פרעגן חז"ל: פארוואס רעכנט 

מען נישט רבי יוחנן צווישן די שענסטע מענטשן פון דער וועלט? ענטפערן די חכמים: 

ְוָיא ֵליּה", ווייל ער האט נישט געהאט קיין בארד; זעט מען פון דעם "ְּדַהְדַרת ָּפִנים ָלא ַה 

 וואס מיינט שיין, שיין מיינט אז מען פאלגט די הייליגע תורה.

(שולחן צן איז נישט קיין פראבלעם צו שניידן, דער באר היטב ברענגט אראפ וידי שנ

צן כדי ויער פלעגט שניידן זיינע שנ פונעם אריז"ל אז ערוך יורה דעה סימן קפא, סעיף י, סעיף קטן ה)

 עס זאל אים נישט שטערן ביים עסן.

האלטן שטארק אפילו מען שפעט פון  זיך צודער אייבערשטער זאל דיר געבן כח 

 דיר.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 


