
ֵסֶפר

ִאיִדיׁש

תשע"ט

ָרָכה ְוזֹאת ַהּבְ

בעזהשי"ת



בארץ ישראל
מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב

שע"י עמותת "ישמח צדיק-קהילת ברסלב בגליל"
בהתייסדות ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל

רחוב רבי נחמן מברסלב 1 ת.ד. 421 יבנאל 15225
טלפון רב קווי 04-6708356

פקס: 04-6708359

הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 

אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

To obtain this and other Breslov publications:

היכל הקודש בלומינגראוו
Heichal Hakodesh Bloominggrove

24 Merriewold Ln S
845-379-1161

Visit Our Web Site:
 www.breslevcenter.com

לשמוע השיעורים 212-444-9191

Find our entire book selection at: amazon.com       
To donate and/or sponsor one of our books please call: 845-248-1651

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh Kiryas Joel

8 Premishlan Way.        
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
Heichal Hakodesh Williamsburg

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh Kiryas Joel

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש מאנסי
Heichal Hakodesh Monsey

32 Dolson Rd.
347-733-7551

היכל הקודש בארא פארק
Heichal Hakodesh Boro Park

1011 41 Street
718-384-1652



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכה' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | א    

 .ערן די גרינגע ספרים פון רבי'ן, דאס וועט דיר מאכן אן ערליכער אידל

 יום ב' פרשת כי תצא, ט' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.  ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו  זא ,איך פריי מיר זייער צו הערן פון דיר ווי דו שטארקסט זיך בלימוד התורה

 רנסט אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן.לע

עס איז כדאי זאלסט אנהייבן מיטן לערנען קודם די שיחות פון רבי'ן, דאס וועט 

דיר זיין גרינגער צו פארשטיין; מאך דיר א שיעור אין 'חיי מוהר"ן', און 'שיחות הר"ן' 

ט טרעפן דערין גרויס און אין 'ספר המידות', די ספרים וועסטו פארשטיין און דו וועס

(חיי מוהר"ן, סימן חיזוק און ווערן אן ערליכער איד, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט 

מיט יעדע שמועס וואס איך שמועס מיט ענק, קען מען זוכה זיין צו זיין אן "שנח): 

וי ווי ערליכער איד, און אפילו א צדיק גמור א גאנץ לעבן; אן ערליכער איד מיין איך אז

"ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית  (חיי מוהר"ן, סימן שכ):איך מיין אן ערליכער איד", נאך האט דער רבי געזאגט 

אֹוִתי ִויַקֵּים ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה", ווער עס וועט 

 -אס איך הייס וועט זיכער ווערן א גרויסער צדיק מיר פאלגן און ער וועט טון אלעס וו

 זאל עס זיין ווער עס זאל נאר זיין.

שטארק דיר און שטארק דיין ווייב תחי'; איר וועט נאך זען גרויסע ניסים מיט 

 נרו יאיר.... אייער זון 

די גאנצע פרשה וואס דו גייסט אריבער מיט אים וכו' איז נאר געווען דיר אויף צו 

 פון שלאף אז דו זאלסט אנהייבן לעבן מיט אמונה.וועקן 

 א כתובה וחתימה טובה.

 איך שיק דיר דא א בריוו פאר דיין זון.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכהפ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       ב | 

 .גלייב אז נאר דער אייבערשטער קען העלפן, דאס וועט דיר ברענגען דיין ישועה

 יום ב' פרשת כי תצא, ט' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ...כבוד הבחור היקר ל

 דיין טאטע שיחיו האט מיר געבעטן איך זאל דיר שרייבן אפאר ווערטער.

נרו יאיר, שטארק דיך מיט אלע דיינע כוחות. נעם ... איך בעט דיר זייער טייערער 

אריין אין דיר אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט, דאן וועט דיר דאס לעבן זיין זיס; 

 ט נישט האבן קיין פחדים און שרעק וכו'.דו וועס

עס איז גוט דו זאלסט לערנען יעדן טאג אביסל פון די "צוואת מוהרא"ש" (די 

צוואה איז דא צו באקומען אין דריי שפראכן: לשון הקודש, אידיש און ענגליש), דאס 

 וועט שטארקן דיין אמונה אינעם אייבערשטן.

יב ּוְתַייְּׁשבּו ַעְצְמֶכם ְוָאז ִּתְראּו "ִזְכרּו ֵהיֵט  ט):(אות מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה 

ִּכי ָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם, ְוַהּכֹל ֶהֶבל ֲהָבִלים", געדענקט גוט און נעמט גוט אריין אין אייער 

קאפ אז איר האט קיינעם נישט אויף דער וועלט, עס איז א שאד זיך צו פארלאזן אויף 

ָיכֹול ַלֲעזֹור ָלֶכם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּזיק ָלֶכם", קיינער קען  מענטשן, "ַאף ֱאָחד א

אייך נישט העלפן און זיכער נישט שלעכטס טון, "ְוַעל ֵּכן ַאל ִּתיָראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמּׁשּום 

ה, ִּכי א יֹוִעיל ְּכָלל, ֶאָּלא עֹוד ַיִזיק ִּבְרָיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַאל ַּתֲחִניפּו ֶאת ׁשּום ִּבְריָ 

ָלֶכם ִּבְבִריאּוְתֶכם", דעריבער זאלט איר נישט מורא האבן פון קיין שום מענטש און איר 

זאלט זיך נישט חנפ'נען צו קיינעם, ווייל דאס וועט אייך גארנישט העלפן, פארקערט 

ָׂשם ִּבְטחֹונֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם, ְוַאַחר ָּכ ְּכֶׁשֵאינֹו  דאס וועט אייך שאטן צום געזונט, "ִּכי ְּכֶׁשָאָדם

ַנֲעָׂשה ִּכְרצֹונֹו ֲאַזי ָּבא ִליֵדי ַאְכָזבֹות ְּגדֹולֹות ַעד ְּמאֹד, ְוִנְׁשָּבר ְלַגְמֵרי, ְונֹוֵפל רּוחֹו, ְוֶנֱחַלׁש 

אז יענער איז ַּדְעּתֹו", ווייל ווען מען פארלאזט זיך אויף מענטשן און דערנאך זעט מען 

נישט אינטערעסירט דיר צו העלפן און ער קען דיר נישט העלפן, דאן ווערט מען זייער 

אנטוישט און זייער צעבראכן, "ֲאָבל ָּבֶזה ֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה 

ֹו חֹוֵנף ְלׁשּום ִּבְרָיה, ְוֵכן ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמּׁשּום ּבֹו ִיְתָּבַר, ָאז ַמְצִליִחים ְּבָכל ָהִעְנָיִנים, ִּכי ֵאינ

און מען פארלאזט  ןר אז מען גלייבט אינעם אייבערשטִּבְרָיה, ְוַחי ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו", אבע

 איז מען זייער מצליח, עיין שם. -זיך אויף אים 

 רייליך.ווי מער דו וועסט חזר'ן די אמונה וועסטו ווערן מער רואיג און פ

 דער אייבערשטער זאל דיר שיקן א גאנצע רפואה.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 .מזל טוב און הכרת הטוב פאר'ן העלפן די מוסדות

 יום ב' פרשת כי תצא, ט' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  נרו יאיר. תלמידי היקר ...לכבוד 

וואונטש דיר א ברכת מזל טוב בשם די גאנצע מוסד, בשם אלע בחורים פון  איך

ישיבה און בשם אלע קינדער פון "תלמוד תורה היכל הקודש", ו"בית חינוך לבנות בית 

 פיגא".

מיר האבן אלע הכרת הטוב פאר דיר פאר אלעס וואס דו האסט אונז געהאלפן 

ן חודש'ליך די רענט פארן בנין במשך די אלע יארן און בעיקר פארן צוזאמשטעל

 הישיבה, תלמוד תורה און בית חינוך לבנות.

אין דעם זכות זאל דער אייבערשטער דיר העלפן זאלסט זוכה זיין אויף צו שטעלן 

 א בית נאמן בישראל, און דו זאלסט זוכה צו בנים ובני בנים עוסקים בתורה, אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .וועט ברענגען די ישועה זיך אויסרעדן צום אייבערשטן

 שנת תשע"ח לפרט קטן, י"א אלול, יום ד' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.  לכבוד

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

און איר  בעסערשוין לעבן ווערט אייער אז  אייךזייער צו הערן פון  ךאיך פריי מי

 ער ,נהון אייער מאן נעכטן ביי א חתאיך האב געטראפ. ט זיך שוין אסאך בעסערשפיר

 .בעסער רוך ה'זאגט אז זאכן ווערן בהאט מיר געך, ער יאיז געווען זייער פרייל

ווייטער איר  זאלט אייךשפירט אז דאס העלפט איר אויב  ;בנוגע טערעפי וכו'

גערעדט וכו' אבער אויף למעשה  בלויזזעט אז עס איר ממשיך זיין מיט דעם, אבער אז 

עס נעמט נאר געלט און צייט פון אייך, דעמאלט זאלט איר דאס  ,ט עס נישטהעלפ

 .אפלאזן

אייערע אים אלע  טפאר מינוט, פארציילצום אייבערשטן יעדן טאג א טרעד

ערשטע שפראך אייער , אז ענגליש איז אויף אייער שפראך רעדט צו אים ;קייטןישווער

 .ענגלישאויף מיט אים סן ועזיך אויס שמאיר  זאלטדאן 
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 אייערעקענט נישט ארויס געבן און איר ט זיך פארקלאפט שפיראיר אפילו 

אפילו אן געפילן, מיט די צייט פארן אייבערשטן עס דערציילן איר  דאך זאלט אגן,ווייט

 פאר אים. הארץאייער קענען אויסגיסן זיך ט וועאון איר גרינגער ווערן אייך וועט 

און ער לערענט  אייךמאן פירט זיך גוט צו אייער ז זייער צו הערן א ךאיך פריי מי

 '.וכו' וכו

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .הדרכות ווי אזוי צו פירן די מיידל סקול

 שנת תשע"ח לפרט קטןא אלול, , י"יום ד' פרשת כי תצא -רת ה' יתברך בעז

 .תחי' ...לכבוד מרת 

וואויל איז אייך און וואויל איז אייער חלק אז איר וועט ארויס העלפן אין סקול 

 אנגרייטן די לימודים פארן קומענדיגן יאר תשע"ט הבא עלינו לטובה.

איך קען נישט גענוג דאנקען דעם אייבערשטן פאר די מתנה וואס ער האט אונז 

בן אז מיר האבן זוכה געווען צו האבן א סקול וואו מיר קענען מחנך זיין אונזערע געגע

 -אינגלעך און מיידלעך  -טעכטער זיי זאלן לעבן מיטן אייבערשטן. אונזערע קינדער 

האט געזאגט פאר זיין שווער דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו קענען זאגן וואס 

"וואס האסטו געלערנט ביי דיין רבי'ן?" האט ער געזאגט:  געפרעגט: ווען ער האט אים

, האט דער שווער אים וועלט" ערא גאט אויף דאיך האב געלערנט אז עס איז דא "

עס איז דא א גאט אויף דער  אויסגעלאכט און געזאגט: "ווער ווייסט דען נישט אז

צי זי ווייסט אז עס איז איך וועל אריין רופן די דינסט און איך וועל איר פרעגן  ;וועלט

דא א גאט אויף דער וועלט, וועט זי אויך וויסן", אזוי האט ער געטון און די דינסט רופט 

 זיך אן: "וואסערע פראגע איז דאס? אודאי איז דא א גאט אויף דער וועלט!"

קדושת לוי זכותו יגן עלינו: "פארוואס האסטו געדארפט  ןהייליגדעם פרעגט ער 

ון שטוב פאר אזא לאנגע צייט צו לערנען אז עס איז דא א גאט אויף דער אוועק פארן פ

וועלט, די דינסט ווייסט אויך אז עס איז דא א גאט אויף דער וועלט?!" האט דער 

"זי זאגט אז עס איז דא הייליגער בארדיטשובער רב זי"ע געענטפערט פאר זיין שווער: 

 .ם"א גאט אויף דער וועלט, אבער איך לעב מיט דע
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דאס זאגן מיר ווען מען פרעגט אונז פארוואס דארף מען א ברסלב'ע חדר, 

פארוואס דארף מען א ברסלב'ע סקול; אלע אינגלעך און מיידלעך ווייסן דאך אז עס 

אז עס איז דא א  ןי זאגיז"איז דא איין גאט אויף דער וועלט?! נאר דער ענטפער איז: 

 .מיט דעם" ןלעב נדעראונזערע קיגאט אויף דער וועלט, אבער 

איר האט אוודאי געהערט און מיטגעהאלטן די מעשה וואס איז געווען דעם 

 אין קעמפ א בער דעם זוממערמיר האבן געהאט זוממער אין מיידל קעמפ מיטן בער; 

ך פון "בית עאיינע פון די מיידל. געשאסן וכו'און אים  די פאליציי זענען געקומעןאון 

ופרי אין פעלד אינדרויסן פון קעמפ, זי האט געהאלטן אינמיטן געווען צ איזפיגא" 

לט זיך, קודם האט זי א שווארצע זאך וואס שאק צלינג באמערקטופל ,מאכן התבודדות

צלינג ופל .לט זיך פון די ווינטאיז סתם א שווארצע בעג וואס שאק זי געמיינט אז דאס

ט אויף די צוויי פיס און זי א גרויסע בער, דער בער האט זיך אויפגעשטעל טזע

די מיידל האט זיך  איר,צוויי פיס אוועק פון  ,פנים אל פניםאיר קעגן טגעשטאנען אנ

באשעפער  ר"הייליגע :אט אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטןנישט פארלוירן, זי ה

פון דעם בער, העלף מיר ער זאל מיר גארנישט טון", זי האט אנגעהויבן  ךראטעווע מי

 .ק וועגס ביז זי איז אריין אין איר שטובגיין צורי

עלף יאר זאל נישט א יונג מיידל פון צוו ;ךעאזא מעשה פאסט פאר די מעשה ביכל

סתם א קינד וואלט אוועק  ...ייט צוויי פיס נעבן א גרויסע בערווען זי שט ווערן פארלוירן

ענטש וואלט מ רגע'חלש'ט אויפן פלאץ, נישט נאר א קינד נאר אפילו א דערוואקסענע

געבעטן דעם  און גיארוגעווען זי איז אבער טומלט געווארן פון שרעק, עאויך צ

 .רשטן ער זאל איר העלפןאייבע

פארא חינוך מיר געבן פאר די קינדער, מען לערנט זיי אויס פון דעם זעט מען וואס

 מעןבאקומט  ; ווען מען לעבט מיט תפילה והתבודדותהתבודדותזיי זאלן לעבן מיט 

 רט נישט פארלוירן ווען מען טרעפט זיך אין א צרה.עמען וואון ישוב הדעת 

בנוגע צייכענען די טעסטס וכו'; מען קען נישט צייכענען אלע טעסטס אייניג, וואס 

זאל טון א קינד וואס האט נישט אזא גוטע קאפ אויפצוכאפן די לימודים? פארוואס זאל 

ך ווען מען דערזעט זיך מיט א שוואכע צייכן אזא קינד ווערן צעקלאפט וואך נאך ווא

וכו'?! דעריבער דארף מען צייכענען די טעסט לויטן קינד; פאר א קינד וואס פראבירט 

צו פארשטיין און מיטהאלטן וכו' דארף מען צייכענען א גוטע צייכן, (מען שרייבט צו 

ען בשום אין אופן אין די זייט דעם ריכטיגן ענטפער וכו') אבער מען קען נישט צייכענ

 לויט די בחינה.
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-ווען מיר האבן ווען א סקול וואס געבט ארויס מיידלעך דאקטורים, לויערס, בוק

קיפערס וכו' דעמאלט דארף מען טאקע זען ווער עס קען יא און ווער עס קען נישט, 

אבער ברוך השם מיר האבן דאס נישט און מיר ווילן נישט דאס פאר אונזערע קינדער, 

ווילן אונזערע מיידלעך זאלן חתונה האבן און זיין אידישע מאמע'ס, איז פארוואס  מיר

קלאסיג -זאל א קינד אויפוואקסן אלע יארן אין סקול מיט די געפיל אז 'איך בין צווייט

 ווייל איך האב א שוואכע קאפ?!'

נט בנוגע די ענגלישע טיטשערס, צי זיי זאלן רעדן נאר ענגליש וכו'; ווען מען לער

מיט די מיידלעך די ענגלישע שפראך, שרייבן וכו', דעמאלט זאלן זיי רעדן ענגליש 

אבער ווען זיי לערנען מיט די קינדער אנדערע לימודים זאלן זיי רעדן אידיש כדי אידיש 

זאל זיין זייער ערשטע שפראך; די ענגלישע טיטשערס זענען גארנישט אנדערש פון די 

ן זיי דארפן האלטן פאר זייערע אויגן וואס דער עיקר איז אידישע טיטשערס, ביידע פו

און ביידע טיטשערס דארפן געדענקען אויפצוהייבן אלע קינדער וכו' און אריין לייגן 

 אין זיי ליבשאפט און ווארימקייט וכו'.

בנוגע לערנען היסטאריע מיט די מיידלעך, ווער עס איז געווען דער ערשטער 

עלט בכלל נישט אויס. מיר דארפן האלטן שטענדיג פאר די פרעזידענט וכו'; דאס פ

אויגן אז די מיידלעך גייען חתונה האבן און זיין מאמעס, וואס וועלן זיי מיט נעמען פון 

זייערע יונגע יארן? וויפיל פראצענט נעמט א מיידל מיט אויף נאך די חתונה פון אלע 

י מיידלעך מיט יעדע מינוט פון זייערע יארן פון סקול? ברוך ה' ביי אונזער סקול נעמען ד

יארן אין סקול; אנגעהויבן מיטן דאווענען, דאס וועלן זיי טון זייער גאנץ לעבן. נאכן 

דאס איז אן עיקר פאר זיי, אז מען טאנצט און מען איז  -דאווענען טאנצן די מיידלעך 

מיט זייערע  פרייליך פאלן אוועק אלע פראבלעמען, נאך די חתונה וועלן זיי טאנצן

קינדער אין שטוב, דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן. הלכות ברכות, הלכות שבת דאס 

זענען זייער וויכטיגע הלכות; א אידישע מאמע דארף קענען הלכות שבת ישר והפוך, 

אז נישט ווי קען זי אריין גיין אין קאך שבת אן מחלל שבת זיין, דער הייליגער צדיק רבי 

"ווער עס האט נישט  (יערות דבש חלק ב', ב):ץ זכר צדיק לברכה שרייבט יונתן אייבשי

דורכגעלערנט הלכות שבת אפאר מאל איז נישט מעגליך ער זאל נישט עובר זיין אויף 

הלכות שבת", עיין שם. נישט אלע קינדער קומען פון שטובער וואס די עלטערן קענען 

ווען די קלייד ווערט שמוציג אז מען טאר הלכות וכו', ווער זאל אויסלערנען פארן קינד 

דאס נישט אפוואשן מיט וואסער ווייל דאס איז חילול שבת דאורייתא?! אז מען לערנט 

נישט אין סקול הלכות שבת ווער וועט אויסלערנען ווי צו מאכן אום שבת א גרינצייג 



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכה' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ז    

שבת ווען  סאלאט אן חילול שבת?! ווער וועט אויסלערנען ווי צו אנגרייטן די אייער

 מען קען עובר זיין אויף אפאר איסורים בורר, לש, טוחן וכו' וכו'?!

אזוי אויך לגבי דעם פראגראם פון "מעשיות פון תפילה", יעדע מיידל דערציילט 

א מעשה פון תפילה; דאס וועלן זיי מיט נעמען מיט זיך זייער גאנץ לעבן, סיי אויף די 

 י וועלן שטענדיג וויסן א וועג ארויס פון א פראבלעם.וועלט און סיי אויף יענע וועלט. זי

אזוי אויך דארפן זיי קענען שרייבן; זיי וועלן שרייבן מצוה צעטלעך פאר זייערע 

 קינדער אין אידיש, און אזוי אויך דארף מען קענען שרייבן ענגליש וכו'.

ל'ס, איך זוך נישט אהער צו שטעלן אונזער סקול אין פארגלייך צו אנדערע סקו

איך גיי אויף גאר אן אנדערע וועג ווי זיי; איך וויל אויפשטעלן ערליכע אידישע 

שטובער, געזונטע מאמעס און געטרייע ווייבער פאר זייערע מענער. איך בין מתפלל 

יעדן טאג פאר יעדן תלמיד און תלמידה אז זיי זאלן מצליח זיין אין לעבן, אלע זאלן 

כע אידישע שטובער; איז וואויל איז פאר אייך אז איר זוכה זיין אויפצושטעלן ערלי

 וועט מיר העלפן מיטן אנגרייטן די לימודים פאר די טיטשערס.

מיר דארפן דאנקען אונזער מנהלת מרת ... תחי' פארן אויספירן איר שליחות מיט 

 די גרעסטע נאמנות וואס איז שייך; זי לייגט אריין אלע אירע כוחות אין די קינדער זיי

זאלן אויסוואקסן אזוי ווי עס דארף צו זיין. קיינער ווייסט נישט וויפיל כח און מיה מיר 

לייגן אריין אין יעדן קינד; אפילו די וואס באדאנקען זיך, ווייסן נישט באמת וואס פאר 

אן ארבעט ליגט אונטער יעדן קינד. נישט אייביג קען מען אריין מישן עלטערן וכו', 

מיר האבן שלאפלאזע נעכט צו טון דאס בעסטע פאר די קינדער אן אסאך מאל דארפן 

דעם וואס איינער זאל אפילו וויסן דערפון, דעריבער וויל איך איר זאלט ארבעטן 

 צוזאמען מיט איר, יעדע זאך זאל ווערן אויסגעשמועסט מיט איר.

וען איר פארשטייט אליינס אז איינע פון די שווערסטע זאכן איז פירן א מוסד; ו

אלע וואלטן געטראכט אייניג, ווען אלע וואלטן געהאט די זעלבע מיינונג, וואלט געווען 

א מחי' צו פירן א מוסד, אבער דער אייבערשטער האט אנדערש באשאפן די וועלט, 

ְּכֵׁשם " (ברכות נח:):יעדער מענטש טראכט אנדערש, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

", אלע טראכטן אנדערש; ממילא דארף מען ֹונֹות ַּכ ֵדעֹוֵתיֶהן ׁשֹונֹותֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהן ׁש

 קענען יעדן איינעם אויסהערן און זען וואס מען קען בעסער מאכן וכו'.

די אלע עלטערן וואס שיקן ביי אונז אינעם מוסד האבן אנדערע מיינונגען, יעדער 

זיין זייער שטארק נישט צו ווערן  וויל א משהו אנדערש פונעם צווייטן וכו'; דארף מען

צעפאלן ווען יעדער איינער וויל עפעס אנדערש. אבער מיט איין זאך זענען מיר 

פאראייניגט, אלע ווילן מיר אויפציען קינדער וואס לעבן מיטן אייבערשטן, אלע 
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 עלטערן זענען אייניג מיט דעם אז מיר ווילן אויפציען די קינדער מיט אמונה אין הייליגע

אלע ווילן מיר אויפציען קינדער זאלן זיין געזונט  צדיקים, בפרט אינעם הייליגן רבי'ן.

צו קענען חתונה האבן, קינדער וואס ווייסן זיך צו היטן פון נישט גוטע מעשים וואס 

פאסירט צווישן מיידלעך השם ישמרינו. די מנהלת רעדט צו די מיידלעך קלארע 

זיך צו היטן פון נישט גוטע מעשים און פון נישט געזונטע ווערטער וכו' זיי זאלן וויסן 

 נאנטקייט וכו', דער אייבערשטער זאל אונז שומר ומציל זיין פון דעם.

געלויבט דעם אייבערשטן אז יעצט איז אריבער גאנצע צען יאר זינט מיר האבן 

ען נישט געעפענט די ישיבה; זייער אסאך טענות איז דא אויף די ישיבה, פארוואס טוט מ

אזוי? פארוואס מאכט מען נישט אזוי וכו' וכו'? איין זאך האלט איך שטענדיג פאר די 

אויגן: 'ווי אזוי קען איך געבן פאר די תלמידים הדרכה פאר צען יאר ארום? וואס נאך 

"זייער לעבן";  -קען איך זיי אנגרייטן פאר זייער גרויסער סורפרייז וואס ערווארט זיי 

 קענען אן עצה געבן מיט דעם?' זיי זאלן זיך

אנדערע זאגן אז ווען מען פירט א ישיבה דארף מען קוקן אויף "יעצט"; 'יעצט' 

זאל עס האבן א פנים פון א ישיבה למצוינים, 'יעצט' זאל זיין א הערליכע בילד וכו' 

וכו', עס אינטערעסירט זיי נישט וואס גייט זיין שפעטער מיט די תלמידים. אבער מיר 

ווען דער בחור גייט חתונה האבן, ער גייט ארויס גיין  -ובירן צו קוקן אויף שפעטער פר

ווי אזוי קען מען אים צוגרייטן ער זאל  -פון די כותלי הישיבה, ער גייט זוכן פרנסה 

וויסן אז מען דארף דאווענען דריי מאל א טאג, מען דארף האבן שיעורים אין די הייליגע 

ם צו א וועג ער זאל קענען לערנען אויפן באס, טרעין און אפיס תורה; מיר גרייטן אי

 וכו', ער זאל וויסן ווי אזוי זיך אויס צו קומען מיט א ווייב און קינדער.

אזוי אויך מיט די סקול; מען קען נישט קוקן אויף 'יעצט' וכו', נאר מען דארף אלץ 

 לעבן?' טראכטן: 'וואס קענען מיר געבן פאר די קינדער פאר זייער

נישט קיין חילוק ווער זי  -פרובירט אויס וואס איך זאג אייך; שטעלטס אפ א פרוי 

און פרעגט איר: "וואס האסטו היינט צו טאגס פון אלע יארן וואס דו האסט  -זאל זיין 

געלערנט אין סקול?" "וויפיל פראצענט פון סקול דארפסטו האבן פאר דיין לעבן?", 

"גאר א קליינע פארצענט"; ווייל מען קוקט אלץ אויף 'יעצט', דער תירוץ וועט זיין: 

קיינעם גייט נישט אן צו מחנך זיין קינדער צו זיין געטרייע ווייבער פאר זייערע מענער, 

זיי זאלן וויסן אז חבר'טעס איז נישט די לעבן, אז פרענדס איז פונקט גוט אמאל אמאל 

לעבן איז די מאן און די ליכטיגע קינדער.  זיך צו טרעפן וכו', אבער דער טאג טעגליכער

אדער אריין באקן אין קינדער דאס גרויסקייט פון רעדן צום אייבערשטן, דאס גרויסקייט 

פון זאגן תהילים; וואו אין די וועלט האט איר אזא זאך אז מיידלעך זאלן יעדן טאג 
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מיידלעך זאלן  ענדיגן דעם יום תהילים?! וואו אויף די וועלט האט איר אזא זאך אז

 לעבן און אטעמען מיטן אייבערשטן ווי די "בית פיגא" מיידלעך?!

סיי מיט די אינגלעך און  -איך בעט יעדן טאג פאר אלע וואס ארבעטן אינעם מוסד 

אז זיי זאלן מצליח זיין. אזוי אויך יעצט ווען מיר פארן שוין באלד  –סיי מיט די מיידלעך 

יגן רבינ'ס ציון בין איך מתפלל פאר אלע תלמידים, ובפרט קיין אומאן, דארט ביים הייל

 פאר די וואס העלפן מיר מיט די מוסדות וואס דאס איז ביי מיר די חשוב'סטע זאך.

איך האב אביסל מאריך געווען אינעם בריוו ווייל דאס איז נוגע אויך פאר אלע 

 טיטשערס און פאר אלע וואס ארבעטן מיט קינדער.

ואס איר וועט העלפן די סקול זאלט איר האבן נחת פון אייערע אין דעם זכות ו

 קינדער געזונטערהייט צוזאמען מיט אייער מאן נרו יאיר.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
חודש אלול איז מסוגל צו פאררעכטן די פגמי הברית, דורכדעם איז מען זוכה צו 

 שלום בית.

 ום ה' פרשת כי תצא, י"ב אלול, שנת תשע"ח לפרט קטןי - יתברך בעזרת ה'

 לכבוד ... נרו יאיר.

יעצט ווען מיר שטייען אין חודש אלול איז א צייט וואס מען קען זוכה זיין צו 

"ַּדע, ֶׁשַּכָּוַנת ֱאלּול  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פז):האבן א גוטע שלום בית, אזוי דער רבי זאגט 

ּקּון ִלְפַגם ַהְּבִרית", חודש אלול איז מסוגל צו פאררעכטן פגם הברית, "ְוִלְפָעִמים, ֵהם ִּת 

ֵמֲחַמת ֶזה ַהְּפָגם יּוַכל ְלַאֵּבד ֶאת ִזּוּוגֹו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָּנָטה ִמִּזּוּוגֹו ָקֶׁשה לֹו ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוגֹו", 

ט ער זיין שידוך, "ַוֲאִפיּלּו ִאם ִיְמָצא ווייל ווען א מענטש זינדיגט אין פגם הברית פארליר

ֶאת ִזּוּוגֹו, ִּתְהֶיה לֹו ְמַנֶּגֶדת ְולא ִּתְהֶיה נֹוָטה ַאַחר ְרצֹונֹו", און אפילו איינער וואס האט 

ער היט זיך נישט זיינע אויגן און ער  -שוין חתונה געהאט, אויב איז ער פוגם בברית 

הוצאת זרע לבטלה, וועט זיך זיין  -גם הברית קוקט עבירות, וואס דאס ברענגט צו פ

 ווייב קריגן מיט אים, וואס ער וויל וועט זי דווקא זאגן פארקערט וכו'.

זאגט דער רבי: "ְוחֶֹדׁש ֱאלּול ָאז ְיכֹוִלין ְלַתֵּקן ֶזה", אין חודש אלול קען מען 

גֹו", ממילא איז פאררעכטן וואס מען האט פוגם געווען בפגם הברית, "ֲאַזי מֹוֵצא ִזּוּו

מען דעמאלט זוכה צו טרעפן א שידוך, "ְוִהיא ֵאיָנּה ְּכֶנְגּדֹו, ַרק ִּכְרצֹונֹו", און זי וועט 

 נישט זיין קיין כנגדו, נאר זי וועט מיט גיין מיטן מאן.
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זעט מען פון דעם אז שלום בית איז תלוי אינעם מאן; אויב מען טוט תשובה, מען 

 שים איז מען זוכה צו האבן שלום בית.פאררעכט אלע שלעכטע מע

איך האף אז דו לערנסט נאך דיינע שיעורים כסדרן, בעיקר א דף גמרא וואס דאס 

 איז די גאנצע הצלחה פונעם טאג.

 זיי געזונט און שטארק.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
ן שבת; נישט אריינלאזן דעם שטן דאס גרויסקייט פון "שבת"; זיך פרייען מיט

א תפילה דערויף; דאס גרויסקייט פון  –אין שטוב דורך מחלוקת, בפרט ערב שבת 

אייגענע תפילות; איבער די קומענדיגע חתונה אין ישיבה קאמבאנירט מיט א סיום 

 הש"ס דורכן חתן ביים קבלת פנים; מודעה איבער די "אומאן פארברענג".

ב שבת קודש פרשת כי תצא, י"ג אלול, שנת תשע"ח לפרט ער - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

אז מען היט שבת איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות; אזוי ווי די הייליגע 

"ָּכל ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו, ֲאִפילּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש (שבת קיח:): חכמים זאגן 

עס היט שבת, איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף אלע זיינע  מֹוֲחִלין לֹו", ווער

 עבירות, אפילו ער איז זייער זינדיג און ער האט געדינט עבודה זרה רחמנא לצלן.

"עֹוֶנג ַׁשָּבת ְּכֶאֶלף  (מדרש תנחומא בראשית, סימן ג):נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 

ט דאס גערעכנט אזוי ווי ער וואלט ַּתֲעִנּיֹות", ווען א מענטש איז פרייליך שבת, ווער

געפאסט טויזנט תעניתים; דעריבער דארפן מיר פראבירן זייער שטארק צו זיין פרייליך 

שבת, וועט דער אייבערשטער אונז העלפן אז מיר וועלן זוכה זיין צו פאררעכטן אלעס 

 וואס מיר האבן פוגם געווען.

וב דעם יצר הרע; היט זיך פון געב אכטונג נישט אריין צו לאזן ביי דיר אין שט

מחלוקת וועט ער נישט האבן קיין שום שליטה אויף דיין שטוב. וויסן זאלסטו אז דער 

ס"מ וויל נאר איין זאך: 'מאכן א פירוד צווישן מאן און ווייב', בפרט ערב שבת; 

 ו)(אבות ה, דעמאלט זוכט ער נאר ווי ער קען מאכן א פירוד. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אז די שדים און מזיקים זענען באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות; דעמאלט איז 
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זייער צייט, זיי זוכן ווי זיי קענען מאכן א קריגעריי אין אידישע שטובער, צווישן מאן 

 און ווייב און צווישן עלטערן מיט די קינדער.

דעם אייבערשטן; איך ווי אזוי קען מען זיין אפגעהיטן פון דעם? נאר אז מען בעט 

שרייב דיר א קורצע תפילה, דאס זאלסטו מתפלל זיין יעדע וואך ערב שבת, וועסטו 

 זוכה זיין צו האבן שיינע שבתים.

"רבונו של עולם טאטע געטרייער, העלף מיר און גיב מיר א שיינע שבת און א 

און איך זאל  שיינע לעבן; א לעבן מיט שלום, איך זאל מיך פארשטיין מיט מיין ווייב

איר שעצן. רבונו של עולם העלף מיר איך זאל האבן ערליכע קינדער וואס וועלן דיר 

 דינען מיט ליבשאפט.

הייליגער באשעפער העלף אונז, געב אונז שכל מיר זאלן איינעם דעם צווייטן 

מכבד זיין. העלף מיר איך זאל שטענדיג געדענקען וואס דער רבי זאגט אז אויב מען איז 

כבד די ווייב איז מען זוכה צו עשירות, העלף מיר בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מ

מוסר נפש געווען פאר דיין כבוד וועגן, בפרט רבינו נחמן בן פיגא ורבינו אליעזר שלמה 

 בן מנחם זאב זכותם יגן עלינו".

ויף לייג אויך צו דיינע אייגענע תפילות, ווייל די תפילות וואס א מענטש בעט א

זיין אייגענע שפראך גייט ארויף גלייך צום אייבערשטן און די מקטריגים האבן נישט 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', קיין שליטה אויף די סארט תפילות, אזוי ווי דער רבי געבט א משל 

ם אֹוְרִבים רֹוְצִחים ָׁש  -"ְּכמֹו, ְלָמָׁשל, ַעל ַהֶּדֶר ַהְּכבּוָׁשה, ַהָּידּוַע ּוְמֻפְרָסם ַלּכֹל  סימן צז):

ְוַגְזָלִנים ָּתִמיד, ֵמֲחַמת ֶׁשּיֹוְדִעים ִמֶּדֶר ֶזה ְּכָבר, ֲאָבל ְּכֶׁשהֹוְלִכין ְּבָנִתיב ְוֶדֶר ָחָדׁש, ֶׁשֵאינֹו 

נֹוָדע ֲעַדִין, ָׁשם ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶלֱארֹב ָׁשם ְּכָלל", אויפן געהעריגן וועג וואו אלע פארן דארט 

לאקערן אלע רוצחים צו בא'גזל'נען די וואס פארן אריבער, אבער אז איינער  ווארטן און

גייט אויף א נייעם וועג וואו קיינער איז נאך נישט געגאנגען, דארט קומען נישט די 

רויבערס. אזוי אויך זאגט דער רבי איז מיט תפילה, ווען מען מאכט אייגענע תפילות, 

יפות ומקטריגים אויף די תפילות, נאר די תפילות אויף יענעם וועג לאקערן נישט די קל

 גייען ארויף גלייך צום אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל דיר געבן גרויס שפע אויפן גאנצע וואך בזכות דעם וואס 

(עיין זּו ַׁשָּבת  -"ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר"  (משלי י, כב):דו פרייסט זיך שבת, אזוי ווי עס שטייט 

בזכות וואס מען איז מכבד שבת ווערט מען רייך, "ְוא יֹוִסף ֶעֶצב  כות פרק ב, הלכה ז)ירושלמי בר

 ִעָּמּה", און מען ווערט אפגעהיטן פון אלעם שלעכט.

 דעם קומענדיגן זונטאג פרשת כי תבוא פארן מיר אהיים פון קעמפ.
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קומט דעם קומענדיגן וואך וועט נישט זיין קיין שיעור מאנטאג נאכט; מאנטאג 

פאר א חתונה אין ישיבה, אזוי אויך א סיום הש"ס. דער חתן מאכט א סיום הש"ס, דער 

 סיום וועט פארקומען ביים קבלת פנים.

אלע תלמידים זענען געלאדנט צו די חתונה; די סעודה איז נאר פאר די משפחה, 

 אבער צום טאנצן זענען אלע געלאדנט.

וועט אם ירצה ה' פארקומען א שיינע געב איבער פאר דיין ווייב תחי' אז עס 

 "אומאן פארברענג" דינסטאג פרשת נצבים, א טאג בעפאר מיר פארן קיין אומאן.

 א פרייליכן שבת.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
די הערליכע תוצאות פון זיך געפונען צען וואכן אין "מחנה היכל הקודש 

נעמען אין קאפ ווי זינלאז עס איז צו שפענדן געלט אויף טייערע ברסלב"; אריינ

 שמחות.

שנת תשע"ח לפרט , ט"ו אלול, יום א' לסדר "כי תבא לאומאן" -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 ... נרו יאיר.  לכבוד

אנץ יאר ווארט א ג ;ערומז םשיינעזייער א מיר האבן געהאט אז חסדי השם יתברך 

מען היילט  אוא פלאץ וו ,בעהדער קעמפ איז אזוי ווי א רי .וואכןמער ואיך אויף די צען ז

און וואו מען שטייט הערט  וואו מען גייט ;מען אטעמט אמונה אוא פלאץ וו ,זיך אויס

 סן פון אמונה, תפילה, שמחה וכו' וכו'.ועמען שמ

ס זענען געווען דא צוזאמען דעם געלויבט דעם אייבערשטן אז אלע משפחות ווא

איידל און  זייערהאבן זיך אויפגעפירט  ב"אין קעמפ "מחנה היכל הקודש ברסל מערוז

געקוקט גוט און  זיך ליב געהאטשיין, מען האט זיך געהאלפן איינעם דעם צווייטן, 

 אויפן צווייטן. ראיינע

ווי מער  ;יסוד תמימות ופשיטות רביים רבי'ן איז א גרויסעאז וויסן זאלסטו 

זעט  פארדער .הייליגן רבי'ןמער איז מען זוכה צו מקבל זיין פון תמימות מען האט אלץ 

ביי זיי איז די ווייל די ספרד'ישע אידן כאפן זיך זייער צו צום הייליגן רבי'ן, אז מען 

 זיי זענען זייער גרויסע תמימים.דערפאר וואס אמונה זייער שטארק, 
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 ;נה אין ישיבהוחתא ווייל עס קומט פאר  מארגן וועט נישט זיין קיין שיעור

דריי  ,נה אין ישיבהומען האלט שוין ביי די דריטע חתאז געלויבט דעם אייבערשטן 

זיי דארפן נישט קיין טייערע שמחות,  ,גע חתניםוקלוואס זענען חתנים תלמידי הישיבה 

 .ט קאסטן פאר די עלטערן קיין געלטזיי ווילן פשוט'ע שמחות עס זאל ניש

עה י, ווייל אינו דומה שמביי די חתונה ייען דיר צו זעןאיך וועל מיר זייער פר

, ביים מענטש אין קאפ טכיווירקלפארזאך וואס מען זעט מיט די אויגן ווערט  א ;היאלר

אויס צו געבן פאר אפאר שעה  אזוי וועט דיר אויך אריין גיין אין קאפ אז עס איז א שאד

 רן.נטער דאללער, ווען מען קען דאס אלעס איינשפאטויז

איך האף אז אלע תלמידים  ;נה אין ישיבה איז מיר א פערזענליכע שמחהוא חת

 .פשוט'ערהייט -נה ופון ישיבה וועלן אזוי גיין צו זייער חת

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
י' זיין מיט די גוטע זאכן וואס מען האט; זיך פרייען אז מ'איז א איד! זיך מח

 נזהר זיין אין מקוה יעדן טאג.
 "קיום ב' לסדר "כי תבוא לאומאן", ט"ז אלול, שנת תשע"ח לפ - רת ה' יתברךבעז

 לכבוד ... נרו יאיר.

 יצר נעםברעכן פועפארוואס זאלסטו זיך לאזן צ ?בראכןעפארוואס ביסטו אזוי צ

 .מיט די גוטע זאכן וואס דו האסט ךפריי די ע?!הר

דער הייליגער קדושת לוי זכותו יגן עלינו  ;מיט דעם וואס דו ביסט א איד ךפריי די

פלעגט זאגן די ברכות השחר הויך אויפן קול, איין טאג האט ער אויסגעלאזט די ברכה 

"רבי, איר האט  עהאלטן:אים פארגאון אים  "שלא עשני גוי", איז איינער צוגעגאנגען צו

אויסגעלאזט די ברכה פון שלא עשני גוי", האט אים דער הייליגער קדושת לוי געזאגט: 

"איך האב שוין געמאכט היינט די ברכה! ווען איך בין אויפגעשטאנען אינדערפרי בין 

, איך האב נישט געקענט טרעפן קיין שום זאך מיט זיךאיך געווען זייער צעבראכן ביי 

איך זאל זיך קענען מחיה ומחזק זיין, האב איך געטראכט צו מיר: 'א איד בין איך  וואס

דאך, איך בין נישט קיין גוי', און פון גרויס שמחה האב איך מיך נישט געקענט 

יך זאיינהאלטן, האב איך גלייך געמאכט די ברכה "שלא עשני גוי", און מיט דעם האב 

 .מחי' געווען"
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מענטש זאל  דעםאסאך מאל קומט דער יצר הרע און מאכט זעט מען פון דעם אז 

ווערן זייער דעפרעסט און מען קען זיך נישט מחזק זיין מיט גארנישט, דארף מען זיך 

דאס איז אן עצה צו זיין  ';א גוי בין איך נישט, איך בין א איד'פרייען מיט דעם אז 

 פרייליך, זיך מחי' זיין מיט דעם וואס מען איז א איד.

דער אזוי ווי אין מקוה יעדן טאג וועסטו פטור ווערן פון אלע צרות,  ןגייע צו ז

"ַעל ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקָוה ִנְתַּבֵּטל  (ספר המידות, אות המתקת הדינים, סימן כב):רבי זאגט הייליגער 

 ַהָּצרֹות, ִויׁשּוָעה ָּבָאה".

 .איך ווארט דיר צו זען ,נה אין ישיבהוהיינט נאכט איז דא א חת

 .נט און שטארקזויי געז

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
ווען מען רעדט צום אייבערשטן דארף מען לייגן אלע נגיעות און דעם 'זיך' אין 

 דער זייט.

שנת תשע"ח לפרט , י"ז אלול, יום ג' לסדר "כי תבוא לאומאן" -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 .... נרו יאיר לכבוד

כרונו רסקי זבאאין אומאן איז געווען א קריגעריי צווישן הרב החסיד ר' שמשון 

ביידע פון זיי זענען געווען גרויסע  כרונו לברכה;און הרב החסיד ר' געצל ז לברכה

ר' שמשון  .אבער זיי זענען זיך נישט אויסגעקומען צווישן זיך', ערליכע אידן עובדי ה

רואיג און שטיל, און ר' געצל פלעגט דאווענען מיט קולי האט זיך געפירט צו דאווענען 

 .קולות

אז געלערנט אלע וואס פלעגן אים אויס הערן  שמשון ז"ל אויס' רהאט אזוי אויך 

אפילו ווען מען איז פארנומען מיט עולם הזה זאל מען  ;זיי זאלן זיך פירן בדרכי נועם

מען דארף אז געהאלטן פארקערט,  ר' געצל האטווידעראום  .זיין דבוק צום אייבערשטן

סירן וואס טוט זיך עעס זאל גארנישט אינטעראון  אפשיידן פון דער וועלטאינגאנצן זיך 

 .וועלט יאויף ד

ווען  .זיך שטענדיג קריגן צווישן זיךזיי פלעגן צוליב די מיינונגס פארשידנהייטן 

אן האט מען אים ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל איז געקומען פון ארץ ישראל קיין אומ
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איך וויל נישט האבן אזוי: "ער קען מאכן שלום צווישן זיי, האט ער געזאגט  יגעבעטן צ

 ".ביידע פון זיי מאכן נישט קיין התבודדות ;מיט די גאנצע זאךקיין שייכות 

וואס ' :נדערטאוווען אנשי שלומינו האבן דאס געהערט האבן זיי זיך זייער געוו

סיי  -אלע האבן געוויסט אז ביידע פון זיי ווייל  'קיין התבודדות?הייסט זיי מאכן נישט 

זענען זיך מתבודד שעות על און  ר' שמשון און סיי ר' געצל ז"ל זענען גרויסע עובדים

א אז "מיר האבן געלערנט ביים רבי'ן  :האט ר' אברהם בר נחמן זיי געזאגט ,גבי שעות

גארנישט און זיך אינגאנצן מבטל זיין  ,מענטש זאל זיך איבער געבן צום אייבערשטן

 ".וועלן

אזוי ווי , ארויס נעמען פונעם בילד 'זיך'ווען מען איז זיך מתבודד דארף מען דעם 

(אבות זאגן כמינו זכרונם לברכה אויף דאס וואס ח נב)', סימן חלק א, (ליקוטי מוהר"ןדער רבי זאגט 

: ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה ְוַהְמַהֵּל ַּבֶּדֶר ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר" :), דג

", ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה" ;", אז דאס גייט ארויף אויף התבודדותְלַבָּטָלה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְבַנְפׁשֹו

 אואויף א פלאץ וו", ער גייט ְוַהְמַהֵּל ַּבֶּדֶר ְיִחיִדי" ,איינער וואס איז אויף ביינאכט

", און ער איז זיך מתבודד מיטן ְוַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלהקיינער איז נישט דארט, "

איז דעמאלט ער וויל שוין גארנישט,  ,אייבערשטן ביז ער ווערט בטל צום אייבערשטן

נעם אי -ווערט נכלל במחוייב המציאות אז ער ", ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְבַנְפׁשֹו" :ער זוכה

 .אייבערשטן וואס איז דער חיוב המציאות

און איז זיך מתבודד מיטן  'ןוואויל איז דעם וואס פאלגט דעם הייליגן רבי

 .וועט ער זוכה זיין צו די גרעסטע מדריגות ,אייבערשטן בתמימות ופשיטות

 .נט און שטארקזוזיי גע

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .עצות פאר די געזונט פון די ווייב

שנת תשע"ח לפרט , י"ז אלול, יום ג' לסדר "כי תבוא לאומאן" -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 ... נרו יאיר. לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

 .תפילין נעזיי בודק דיינע מזוזות און דיי
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זאל שטארק, אויך  נט אוןוזאל זיין געזאז דיין ווייב דער אייבערשטער זאל העלפן 

 .דיין קינד האבן א רפואה שלימה

די געלט זאל  ;וייב און פאר דיינע קינדערופאר דיין  ,מאך א פדיון נפש פאר דיר

 .גיין פאר הדפסה

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דאנק פאר'ן אזויפיל ארויסהעלפן אין קעמפ און בכלל די מוסדות א

 שנת תשע"ח לפ"ק, י"ט אלול, יום ה' לסדר "כי תבוא לאומאן" -רת ה' יתברך בעז

 מיין טייערער ... נרו יאיר.  לכבוד

איך דאנק דיר פארן אהער שטעלן אזא שיינע זוממער. יעדע זוממער ווערט דער 

אלעס נאר בזכות די געטרייע  –און עס ווערט מיר גרינגער קעמפ שענער און שענער 

תלמידי הישיבה וואס מאכן מיר גרינגער דורך אראפ נעמען פון מיר אלע זאכן וואס 

 דארפן ווערן ערלעדיגט.

דאס וואס דו האסט געטון די יאר אין קעמפ האב איך אליינס געטון די ערשטע 

יך פלעג דעמאלט אליינס רייניגן דעם קעמפ. יארן ווען איך האבן געעפענט די ישיבה, א

פרעג די תלמידים וואס האבן געלערנט די ערשטע יארן אין ישיבה ווער עס פלעגט 

אלעס  -אויפקערן די ישיבה יעדע נאכט, ווער עס פלעגט וואשן די בית כסא יעדן טאג 

גרינגער  האב איך אליינס געטון, דעריבער דאנק איך דיר פאר אלעס וואס דו טוסט מיר

 צו מאכן.

איך דאנק דיר פארן העלפן אהער שטעלן די חתונה אין ישיבה דעם פארלאפענעם 

מאנטאג נאכט; ברוך השם אז צעביסלעך גייען אריין די אלע דרשות און בריוון וואס 

מהורא"ש האט יארן גערעדט און געשריבן פאר אנשי שלומינו אז א שמחה דארף נישט 

א"ש האט געבויט א זאל אין יבניאל און מוהרא"ש שרייבט: קאסטן קיין געלט. מוהר

"איך האב געבויט די זאל אז א חתונה זאל נישט קאסטן קיין געלט פאר די מחותנים, 

מען זאל קענען חתונה מאכן בחינם"; למעשה זעט מען היינט ווי אנשי שלומינו הייבן 

 אן מקיים זיין וואס מוהרא"ש האט אלע יארן גערעדט.
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וינטער וועט אם ירצה ה' פארקומען נאך עטליכע חתונות אין ישיבה; איך דעם ו

זאג צו פאר אלע מיינע תלמידים וואס וועלן חתונה האבן אין ישיבה אויף א פשוט'ע 

 אויפן אז זיי וועלן זוכה זיין צו האבן ערליכע קינדער.

רווייל זארג נישט פאר דיין שידוך; דו וועסט זוכה זיין צו א גוטע שידוך. דע

 דארפסטו זיך דערהאלטן מיט אלע דיינע כוחות.

 זיי געזונט און שטארק.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נאר מיט תפלה וועסטו טרעפן דיין שידוך

 שנת תשע"ח לפ"ק, י"ט אלול, יום ה' לסדר "כי תבוא לאומאן" -רת ה' יתברך בעז

 ער ... נרו יאיר. מיין טייער לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

קודם כל דאנק איך דיר פאר אלעס וואס דו האסט מיר געהאלפן אין קעמפ, 

 דורכדעם נעמסטו א חלק אין אלע תורה ותפילה וכו' וואס איז ארויס פון דעם קעמפ.

גע איך האב ליב אלע מיינע תלמידים פונקט ווי מיינע אייגענע קינדער; די היילי

", ריש ּהֵריִּכּבְ  ּהָחִביב ָעֵלי אָׁש ְדַבר נָ  ּהְלִמיֵדיַּת " (ירושלמי ברכות פרק ב, הלכה ח):חכמים זאגן 

לקיש איז געזעצן שבעה ווען זיין תלמיד איז נפטר געווארן, ווייל תלמידים זענען 

באליבט אזוי ווי אייגענע קינדער; אבער נאך מער האב איך א געפיל פאר די תלמידים 

 עלפן מיר אויפבויען די ישיבה, חדר און בית פיגא.וואס ה

מיין הארץ גייט אויס פאר דיר ווען איך ליין דיינע ווערטער אז עס איז דיר אזוי 

שווער צו זיין א בחור איינער אליינס, דו ווילסט אזוי שטארק חתונה האבן און אנהייבן 

: זיי שטארק און געב נישט צו לעבן א ריינע לעבן. איך בעט דיר טייערער ... נרו יאיר

 אויף, נאך אביסל וועסטו זוכה זיין חתונה צו האבן; דערהאלט זיך מיט אלע כוחות.

נעם דעם רבינ'ס עצה פון התבודדות; זוך דיר אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט 

דארט און דו זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ צום אייבערשטן. זאג פארן באשעפער: 

של עולם טאטע זיסער, העלף מיר איך זאל שוין טרעפן מיין שידוך; עס איז מיר רבונו "

אזוי שווער צו זיין א בחור איינער אליינס. דער יצר הרע ברענט אין מיר און ווארפט 

מיר אראפ יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל, ער ווארפט מיר אראפ אין די עבירה פון 
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, איך וויל נישט טון די אלע עבירות אבער איך בין פגם הברית, איך האלט עס נישט אויס

 אזוי ווי א געבינדענע מענטש אן קיין בחירה.

טאטע זיסער, טאטע געטרייער! העלף מיר איך זאל שוין טרעפן מיין שידוך און 

איך זאל שוין זוכה זיין חתונה צו האבן און לעבן בקדושה, בזכות אלע צדיקים וואס 

 וען פאר דיר".האבן זיך מוסר נפש געו

איך וויל דיר בעטן א בקשה, זוממער אין קעמפ האסטו מיר זייער שטארק 

געהאלפן מיט אלעמען; וואס מען האט געדארפט פאררעכטן האסטו פארראכטן וכו', 

וויל איך דיר בעטן אויב דו קענסט העלפן די ישיבה, חדר מיידל סקול אויך דא אין 

ון בענק פאר די קליינע קינדער, פרעג ... אויב שטאט. פאריאר האסטו געבויט טישן א

מען דארף בויען נאך בענק און טישן, דורכדעם וועסטו מיר גרינגער מאכן מיין ארבעט 

 וואס ליגט אויף מיר.

 זיי געזונט און שטארק.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
יאר מיט די משפחה; וועלכע סארט  דינעם לעצטן שבת פון דאס גרויסקייט פו

בעיקר מעשיות וואס ברענגען אריין אמונת  –מעשיות צו דערציילן פאר די קינדער 

חכמים; איבערבעטן די ווייב און זיך מחזק זיין צו לעבן שיין אין שטוב; בעטן ביי 

 סליחות פאר אלע אידישע קינדער.

שנת תשע"ח , כ' אלול, מאן"ערב ש"ק לסדר "כי תבוא אל או -רת ה' יתברך בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר. לכבוד

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר פארן שוין דעם קומענדיגן וואך צום רבינ'ס 

 ציון.

די וואך שבת איז די לעצטע וואך פון שנת תשע"ח וואס מיר זענען צוזאמען מיט 

'ן; דעריבער דארפן אונזער משפחה, דעם קומעדיגן וואך וועלן מיר שוין זיין ביים רבי

מיר דעם שבת זיין זייער פרייליך, זינגען און טאנצן מיט די קינדער אז מיר זענען אידן, 

 און מיר היטן שבת.
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מחי' אז איך היט  ַאהמחי' שבת,  ַאהמחי' שבת,  ַאהטאנץ מיט דיינע קינדער: "

בת און שבת; שכוח באשעפער אז מיר האבן דעם שבת, העלף מיר זאלן אייביג היטן ש

 אז מען פריידט זיך שבת איז מען זוכה צו גרויסע ברכות.זיין פרייליך א גאנץ שבת"; 

", ּבֹולִ  תֹוֲאלְׁש ִמ  ֹול ְתִניןֹונ תַׁשּבָ ֶאת ַה  גּנֵ ַהְמעַ  לּכָ " :):(שבת קיחדי הייליגע חכמים זאגן 

ן אים וואס ער דארף; מיר דארפן פאלגן דעם געבט מע ווער עס איז מכבד דעם שבת

 ְמאֹד ְלִהָּזֵהר ָצִרי" :)זסימן י ,חלק ב' ,(ליקוטי מוהר"ן בי'ן וואס האט אונז אנגעזאגטהייליגן ר

ֵמַח  ִלְהיֹות שבת דארף  ,ְמאֹד" ִויָקָרה ְגדֹוָלה ַׁשָּבת ּוְקֻדּׁשֹות ַמֲעלֹות ִּכי, ְּבַׁשָּבת ֵלב ְוטֹוב שָֹ

 גוט אויפגעלייגט. און מען זיין זייער פרייליך

לן שיינע מעשיות; דער עיקר דארף מען שבת ביי די סעודה זאלסטו דערציי

דערציילן מעשיות וואס ברענגט אריין אמונת חכמים, אז מען דארף פאלגן וואס צדיקים 

זאגן אונז. דערצייל פאר דיינע קינדער די מעשה וואס די הייליגע חכמים דערציילן 

", דער הייליגער תנא ֵליְלָיאּבְ  ָטאִאיְסְמ ּבְ ֲהָוה ָאֵתי  אָּת ֲחַלפְ  רּבַ  ֵסיֹוי יּבִ ַר " (ירושלמי ברכות כו:):

ַעל  ּהְתֵריּבַ  ּלֵ ַוֲהָוה ַחְמָרא ְמַה " רבי יוסי בן חלפתא איז געווען אינטערוועגנס ביינאכט,

", און דער מענטש וואס האט געפירט זיין אייזל איז אנגעקומען צו א גרוב יַח ִׁש  יתּבֵ ַחד 

", דער מענטש וואס האט געפירט דעם יַמְסֵח  ֵעיּבָ  ְבָראּגַ  אּוַהה ּהֲאַמר ֵלי" מיט וואסער,

ָלא  ּהֲאַמר ֵלי" אייזל האט געזאגט פאר ר' יוסי אז ער וויל גיין אין מקוה זיך טובל'ן,

", האט אים ר' יוסי געזאגט עס איז א סכנה צו גיין ביינאכט אין א גרוב מיט ְׁש ַנפְ  ןּכֵ ַס ְּת 

", ְלִמיְסֵחי ֵעיּבָ  ְבָראּגַ  אּוַהה ׁשִאי תֶׁש ֵא  ִמןּו הָּד ִמן נִ  ּהֲאַמר ֵלי" וואסער, גיי נישט יעצט,

 האט דער מענטש געזאגט איך האב געטון א גרויסע עבירה איך מוז שוין גיין אין מקוה,

", האט אים ר' יוסי געזאגט אפילו דו דארפסט גיין ְׁש ַנפְ ּבְ  ןּכֵ ַס ְּת ָלא  ּהֲאַמר ֵלי ןּכֵ  ּוֲאִפיל"

 תּוֵייח ּהֲאַמר ֵלי ּהֵלי ַמעָׁש  ָלאְּד  יָוןּכֵ " ,אין מקוה טארסטו נישט גיין ווען עס איז א סכנה

", למעשה האט דער מענטש נישט געפאלגט, האט אים ר' יוסי קּסּוְוָלא יִ  ְבָראּגַ  אּוַהה

געזאגט אז דו וועסט גיין אין מקוה יעצט וועסטו נישט ארויס קומען פון דארט, עס איז 

דער מענטש איז געשטארבן; זעט  ", און אזוי איז טאקע געווען,ּהְוֵכן ֲהַוות ֵלי" א סכנה,

מען פון די מעשה צוויי זאכן, איינס אז מען פאלגט נישט וואס א צדיק זאגט שטארבט 

 מען.

צווייטנס זעט מען אז א מענטש ווען ער זינדיגט קען ער זיך נישט ליידן, ער וויל 

ליידן,  טון סכנה'דיגע זאכן, אבער דער צדיק לערנט אונז מיר זאלן זיך ווייטער קענען

ִאם " :)גתנ(חיי מוהר"ן, סימן נאר מען זאל גלייך תשובה טון, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

, ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום עֹוֵבר ַזיין ִדי ְגֶרעְסֶטע "ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר

ָגאר ִניְׁשט  רָוואְלט ָדאס ִמי ",ַמְׁשֶלֶכת אֹוִתי ְּכָללֵכן א ָהְיָתה ָהֲעֵבָרה -ִּפי-ַעל-ַאף, "ֲעֵבָרה
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, ִאי ָוואְלט ָנא ֶדעם ִּגֶווען "ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ִאיׁש ָּכֵׁשר ְּכמֹו קֶדם"ַאָראּפ ִגיָוואְרְפן, 

ֶדער ָנא ָוואְלט ִאי  ",ָבהָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּתׁשּו-ַרק ַאַחר"ַאזֹוי ֵאיין ֶעְרִליֶכער יּוד ִווי ְפִריר, 

 ".ְּתׁשּוָבה ִגיָטאן

אזעלכע מעשיות זאלסטו דערציילן שבת פאר דיינע קינדער, זיי אויסלערנען וואס 

א צדיק איז, זיי זאלן גלייבן אין די ווערטער פון צדיקים און אכטונג געבן אויף די כבוד 

 פון צדיקים.

ווען  (ירושלמי ברכות כ:):ם לברכה דערציילן פארצייל זיי די מעשה וואס חכמינו זכרונ

ר' זירא איז געקומען קיין ארץ ישראל איז ער געווען זייער שוואך, ער האט געזוכט 

עפעס עסן וואס וועט אים געבן כח. איז ער געגאנגען קויפן פלייש, פרעגט ער דעם 

ָמַניי  יןִׁש ַחְמ ּבְ  ּהֲאַמר ֵליוויפיל קאסט א פונט פלייש, " ?"ָהֵדין ִליְטְרָתא הָּמ כַ ּבְ " בוטשער:

זאגט ער פאר ר' זירא פופציג דאללער מיט א שמייס, האט אים ר' זירא  ",ְרָסםּוְוַחד ק

אפשר געב איך דיר זעכציג דאללער און דו וועסט מיר  ",יִתיןִׁש  ַסב לָ געפרעגט: "

 ם געווען,", האט ער נישט מסכייֹוִעיל ילּבִ ְוָלא ַק פארקויפן די פלייש אן מיר שלאגן, "

ֵמָאה ְוָלא  ְמָטאִּד , ַעד ִעיםִּתְׁש  לָ  , ַסבִניםֹומְׁש  , ַסב לָ יֹוִעיל ילּבִ ְוָלא ַק  ְבִעיןִׁש  לָ ַסב "

", אפשר פאר זיבעציג דאללער, אכציג, ניינציג, הונדערט דאללער אן דעם יֹוִעיל ילּבִ ַק 

ר' זירא  האט אים. שמייס? אבער דער פלייש סוחר האט נאך אלץ נישט מסכים געווען

", טו לויט דיין מנהג, און ִמְנָהגָ ּכְ ֲעֵביד געזאגט, איך האב נישט קיין אנדערע ברירה: "

אזוי האט דער פלייש סוחר געטון, ער האט געגעבן א שמייס פאר דעם הייליגן אמורא 

ביינאכט ווען רבי זירא איז געקומען אין שול האט ער געפרעגט די הייליגע . רבי זירא

וואס איז פשט פון אייער נארישע מנהג אז מען קען נישט קויפן פלייש אן חכמים: "

כאפן א שמייס פונעם פלייש סוחר?" האבן די חכמים אים געפרעגט: "וואס רעדסטו, 

 ּהַמְייֵתיֵתי ַעייּבָ  ןּוְלחַׁש " ווער שמייסט?" האט ער זיי דערציילט די גאנצע מעשה,

געשיקט א שליח בית דין רופן דעם פלייש סוחר אים  ", האבן זייָנְפָקא ּהֵניֹוֲאר ןּוחְׁשּכְ ְוַא 

צו באשטראפן פארן פארשעמען א צדיק, ווען דער שליח איז אנגעקומען האט ער געזען 

ווי מען האלט שוין אינמיטן די לויה פון דעם פליש סוחר, האבן זיי געפרעגט רבי זירא: 

ן מענטשן, האט ער זיי ?" פארוואס ביסטו אזוי שטארק מקפיד צו הרג'נעָהִכין לּכָ "

געזאגט: "איך שווער אז איך האב נישט מקפיד געווען, איך האב געמיינט אז דאס איז 

דער מנהג המקום; דאס וואס האט פאסירט אז דער פלייש סוחר איז געשטארבן ווייל 

 דער אייבערשטער האט מקפיד געווען".

זאלן אכטנג געבן נישט אזעלכע מעשיות דארף מען דערציילן פאר קינדער, כדי זיי 

בפרט א תלמיד חכם א איד וואס לערנט תורה, א צדיק וואס  -צו טשעפען א צווייטן איד 
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לעבט מיטן אייבערשטן. ווייל אויב מען מאכט חוזק פון א צווייטן, מען טשעפעט אן 

 ערליכער איד, באקומט מען חס ושלום א שטראף פון הימל.

יט דיין ווייב; בעט דיר איבער יעצט ערב דעם שבת זאלסטו זיך איבער בעטן מ

שבת, זאג איר אז דו גייסט אכטונג געבן פון היינט איר נישט וויי טון. עס איז זייער א 

גרויסע עבירה צו טשעפען א ווייב, דער אייבערשטער באשטראפט אויב מען טשעפעט 

. איך האף אז דו א ווייב, מען פארלירט גרויסע געלטער ווען מען מאכט וויינען די ווייב

וועסט אריין לייגן מיינע ווערטער אין דיין הארץ און פון היינט און ווייטער וועסטו זיך 

 אויפפירן ווי אן ערליכע איד.

געב איר ליבשאפט; געבן ליבשאפט פאר די ווייב איז א מצוה אזוי ווי לייגן 

ליב די מצוות, אזוי תפילין. פונקט ווי מיר קישן די תפילין און די ציצית, מיר האבן 

דארפן מיר געבן ליבשאפט פאר די ווייב. דעריבער אז מיר שטייען שוין ביים ענדע 

 פונעם יאר זאלסטו זען אז עס זאל זיין א גוטע ענדע.

דעם מוצאי שבת זאגן מיר שוין סליחות; אין ישיבה וועלן מיר זאגן ביי חצות 

בגדי שבת, מיר גייען שרייען און וויינען הלילה איינס אזייגער. מיר זאגן סליחות מיט די 

'; רבונו של עולם קוק אויף דעם ְּפֵנה ָנא ֶאל ַהְּתָלאֹות ְוַאל ַלֲחָטאֹותצום אייבערשטן: "'

וואס אידישע קינדער ליידן, קוק נישט אויף אונזערע זינד, רבונו של עולם קוק וויפיל 

זיך אויף פרנסה, וויפיל מוטשען  אידן זענען נעבעך נישט געזונט, וויפיל אידן מוטשען

זיך מיט שידוכים". דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז און עס זאל 

", די יאר זאל זיך ענדיגן מיט אלע שלעכטע זאכן, ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה שוין זיין: "

עס זאל קומען א נייע יאר נאר מיט גוטס  ",ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה "

 פאר אלע אידן.

 א פרייליכן שבת.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .יישר כח פאר'ן ארויסהעלפן, ביים ציון קען מען אלעס פועל'ן

 שנת תשע"ח לפ"ק, כ' אלול, עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר.  לכבוד

איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו העלפסט מיר מיט די סקול און איך פריי מיך 

זייער אז דו וועסט זיין דער וואס וועט העלפן די סקול מיט אלעס וואס זיי דארפן, סיי 
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דאס רייניגן, סיי ברענגען די עסן און אזוי ווייטער, אין דעם זכות וועסטו טרעפן א גוטע 

 דוך.שי

מיר פארן שוין צום רבי'ן קיין אומאן אויף ראש השנה, דארט איז דער פלאץ וואו 

מען קען פועל'ן אלע ישועות; דער גרויסער צדיק ר' אברהם ב"ר נחמן זכרונו לברכה 

 האט געזאגט: "ביים רבינ'ס ציון אז מען עקשנ'ט זיך קען מען אלעס באקומען".

 צליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מ

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מ'דארף זיכער מאכן אז א קינד ווערט קיינמאל נישט איבערגעלאזט אויפ'ן באס

 שנת תשע"ח לפ"ק, כ' אלול, עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

ן האט פאסירט א שרעקליכע זאך; דער דרייווער ... האט איבער געלאזט א נעכט

קליין קינד אויפן באס, אבער בחסדי השם יתברך האט מען געראטעוועט דאס קינד אין 

צייט. די עלטערן זענען יעצט אריבער געקומען צו מיר פרעגן וואס זיי זאלן טון, ווי 

 פאסירן נאכאמאל.קענען זיי זיין רואיג אז דאס וועט נישט 

דעריבער וויל איך רעדן צו אלע דרייווערס; רוף צוזאם אלע בחורים וואס דרייוון 

פארן מוסד היינט נאכט ביי מיר אין שטוב ניין אזייגער. איך וויל זיי מעורר זיין אויף 

דעם אז מען טאר נישט פארמאכן די באס, ווען, קאר, בעפארן איבער קוקן צי א קינד 

 עבליבן.איז דארט ג

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זייער אכטונג געבן נישט איבערצולאזן א קינד אין א קאר חס ושלום

 שנת תשע"ח לפ"ק, כ' אלול, עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

איך האב געהערט אז דו האסט איבער געלאזט א קינד נעכטן נאכט אויפן באס, 

 מעורר זיין אויף דעם. וויל איך דיר

וויסן זאלסטו אז דרייוון בכלל איז זייער א גרויסע אחריות, און בפרט דרייוון 

קינדער; א דרייווער טאר נישט ארויס גיין פון קאר, ווען, באס, אן דעם וואס ער קוקט 
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איבער צי עס איז נישט איבער געבליבן דארט א קינד. היינט צופרי איז אין ארץ ישראל 

לינו נפטר געווארן א קינד פון איין יאר אלט אין א קאר, נעכטן איז נפטר געווארן לא ע

דאהי א קינד אין א קאר; דאס איז נישט קיין אונס, נאר אז א דרייווער גייט ארויס פון 

 קאר און לאזט איבער דארט א קינד איז ער א רוצח.

ן די געזעצן; אז מען ווען מען דרייווט דארף מען זייער אכטונג געבן איינצוהאלט

 דרייווט קינדער און מען פארט שנעלער ווי מען מעג איז מען א פשוט'ער רוצח.

 דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון אלעם שלעכטס.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מ'דארף האבן א געוואלדיגע אחריות ביים דרייוון קינדער

 שנת תשע"ח לפ"קאלול,  , כ'עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

וואו איז דיין אחריות אז דו ביסט נישט מודיע פאר די דרייווערס אז זיי האבן נייע 

קינדער?! נעכטן האט זיך אנגעהויבן סקול און דער דרייווער ... האט נישט געוואוסט 

איבער געלאזט אז ער האט א נייע משפחה; ער איז געפארן צו די אלטע משפחות און 

א קליין קינד פון דריי יאר אלט אינעם באס. נאך א נס אז די מאמע האט דאס געכאפט 

 באצייטנס, האט מען איר געטראפן שלאפן וכו'.

וואו איז דיין אחריות צו איבער געבן קינדער פאר דרייווערס אן קיין חשבון?! 

 מוסדר.איך האב דיר געפרעגט צענדליגער מאל זוממער צי אלעס איז 

איך וויל רעדן היינט נאכט צו אלע דרייווערס, זיי זאלן וויסן וואספארא אחריות 

זיי האבן מיט דעם וואס זיי דרייווון קינדער; אמת, עס איז טאקע א גרויסע זכות צו 

העלפן די מוסד און איך דאנק אלע דרייווערס פארן העלפן די מוסד, אבער פון די 

זייער פארזיכטיג און ערנסט, מען קען נישט נעמען קיין  אנדערע זייט דארף מען זיין

דרייווערס וואס זענען נישט ערנסט אויף זייער ארבעט, דרייוון קינדער איז א גרויסע 

 אחריות.

געב איבער פאר אלע דרייווערס אז איך וויל רעדן צו זיי היינט נאכט ניין אזייגער 

 ביי מיר אין שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .וועסטו פועל'ן א שידוך אין אומאן

 שנת תשע"ח לפ"ק, כ' אלול, עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 

 מיין טייערער ... נרו יאיר.  לכבוד

בנוגע די שידוך וואס מען רעדט דיר וכו'; איך האב גערעדט מיט מרת ... תחי', 

ביי א רב אין שטוב וכו', עס הערט זיך נישט גוט אז א גרושה א פרעמדע פרוי וואוינט 

זאג דעם שדכן אז עס איז נישט אינטערעסאנט. זארג נישט טייערער ..., דו וועסט טרעפן 

 א גוטע שידוך.

מיר פארן יעצט קיין אומאן אויף ראש השנה; דארט זאלסטו גוט אויסנוצן די צייט, 

דער שדכן פון זאלסט זיצן ביים ציון און בעטן: "רבי געב מיר א שידוך, רבי דו ביסט 

", דער רבי זאגט אז דער צדיק מאכט שידוכים ָּכל ַהִּׁשּדּוִכים ַהַּדַעת ְמַׁשֵּדדער וועלט"; "

 מיט דעם וועסטו זיכער פועל'ן א גוטע שידוך פאר דיר. (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פט)

יעדן איך בעט דיר נאר זייער, בלייב שטארק מיט דיין אידישקייט. לייג תפילין 

 טאג און לערן ווייטער דיינע שיעורים.

 דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט טרעפן בקרוב דיין שידוך.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווי אזוי זיך אומצוגיין מיט א קינד וואס פאלגט נישט

 שנת תשע"ח לפ"קכ' אלול,  ,עש"ק לסדר "כי תבוא אל אומאן" –רת ה' יתברך בעז

 

 מרת ... תחי'. לכבוד

 .איר האט פארשטאנען וואס מיר האבן גערעדט נעכטןאז איך האף 

מצוגיין ואאזוי זיך צוויי וועגן ווי  פארהאןאז א קינד פאלגט נישט אין קלאס איז 

 פון קלאס, מען שיקטדאס קינד מען שיקט ארויס אז די גרינגסטע וועג איז  ;מיטן קינד

זעט דאס  ףאוינאויב .פן וכו' וכו'וקינד צום אפיס, מען הייסט די עלטערן זאלן ר אסד

דער ריכטיגער וועג  .אבער דאס איז נישט דער ריכטיגער וועג ,אויס ווי א גרינגע וועג

קינד אין א זייט און מען רעדט צו אים שיינע  אסגיין מיט שיינעם, מען נעמט דצו איז 

"איך האב  :מען זאגט פארן קינד און ן געבט דאס קינד א גלעטווארעמע ווערטער, מע
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דו ביסט מיין בעסטע תלמיד, פארוואס טוסטו אזוי און אזוי? איך בעט  ;דיר אזוי ליב

 ".דיר זייער שטער נישט וכו' וכו'

עפעס באדערט פארן קינד, אסאך מאל גייט דאס קינד אז זייער אסאך מאל קען זיין 

ן זיי זאכן וואס עטודערפאר מיט זיך אליין וכו',  יצ ,יט אין שטובא שווערע ציאריבער 

אבער באמת זענען זיי נישט  ,עס זעט אויס ווי זיי זענען שלעכט .שטערט אין כיתה

 ווארט גוט א אויף ,גלעט א אויף ווארטן און צובראכן גוטפשוט  זענעןזיי , שלעכט

 '.וכו

"ָּכל ִמי ֶׁשִּׂשְכלֹו ָקָטן ְּביֹוֵתר, ָצִריך ַלֲחק  מן רב):(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סידער רבי זאגט 

דאס גייט אן ביי אלע  ;", ווער עס האט ווייניג שכל דארף אסאך כבודלֹו ָּכבֹוד ְּביֹוֵתר

קינדער דארפן אסאך כבוד ווייל זייער פארשטאנד איז נאך קליין, בפרט קינדער  .קינדער

זיי דארפן  - געבט זיי בכלל נישט קיין גוטע ווערטער וואס קומען פון שטובער וואס מען

קינדער און  דיגע מלמד און טיטשער וועט הייבן וא קל ,דעריבער .דאס זייער אסאך

 סיי ברבים און אויך פריוואט. ןנטעמישטענדיג געבן קאמפל

קינד פאלן  אסטיטשער וועט ד/ווען א קינד באקומט גוטע ווערטער פונעם מלמד

גע וא קל ,מלמד רגעודעריבער א קל .און טיטשער און זיי אלעס פאלגןפארן מלמד 

צווייטן וועג צו פועל'ן ביי די נישט פאלגעדיגע קינדער זיי דעם  קלויבט אויסטיטשער 

וועלן די קינדער אויסוואקסן דורכדעם זאלן אנהייבן פאלגן און טון וואס מען פארלאנג, 

מלמד, זיי וועלן  רן זייער הארציגעעדענקזיי וועלן שטענדיג גע ,ערליכע קינדער

 .ווארעמקייט וואס זייער טיטשער האט זיי געגעבן ין דעשטענדיג געדענק

מלמד, אדער א טיטשער וואס האט נישט קיין ווארעמקייט אין  רגעוא נישט קל

אהיים שיקן , זיי וועלן ארויס שיקן קינדער ;זיך, וועלן שטענדיג נעמען דעם ערשטן וועג

 ער און ארויס ווארפן קינדער פון די מוסדות.קינד

פאר די מלמדים די מעשה וואס חכמינו  נאכזאגן שטענדיגמוהרא"ש פלעגט 

עס האט  -עס איז אמאל געווען א טרוקעניש  (תענית כד.):זכרונם לברכה האבן דערציילט 

בעטן  א פשוט'ער איד איז צוגעגאנגען צום עמוד און נישט גערעגנט פאר א לאנגע צייט

: "ַמִּׁשיב ָהרּוַח, ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" האט די ווערטער גלייך ווען ער האט געזאגט פאר רעגן,

אנגעפאנגען צו גיין א גאס רעגן, האט מען אים געפרעגט: "וואס זענען די גוטע מעשים 

איך לערן מיט  -וואס דו טוסט?" האט ער געענטפערט: "איך בין א מלמד דרדקי 

איך מאך נישט קיין חילוק פון א קינד וואס דער טאטע צאלט מיר  אידישע קינדער, און

געלט אז איך זאל לערנען מיט אים, אדער א קינד וואס דער טאטע צאלט מיר נישט; 

נאך א מנהג האב איך, אז ווען איך זע א קינד וואס וויל נישט לערנען, בין איך אים 
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אים צו אז אויב ער וועט לערנען משחד. איך האב אין שטוב א פיש טאנק, און איך רעד 

ריכטיגע וועל איך אים ווייזן די פישלעך, ביז ער הייבט אן לערנען". זעט מען פון דעם די 

 לערנען, דורך דעם וואס מען איז זיי משחד.קינדער וועג ווי אזוי מען מאכט 

מען דארף אלץ  ;ן אז קינדער זענען קינדערעא טיטשער דארף שטענדיג געדענק

סאנט די לימודים אז די קינדער זאלן צולייגן ערן א וועג ווי אזוי צו מאכן אינטערפראבי

געווענליך  ,אזוי ווי ווען מען געבט צו עסן פאר קליינע קינדער .קאפ צו די לימודים

איז דא צוויי וועגן  ,פלייש וכו' ,ברויט, מילך :נטע עסןוווילן קינדער נישט עסן קיין געז

מען  ,מען שרייט ,מען שלאגט :זיי עסן, אדער מיט א גרינגע וועגווי אזוי מען מאכט 

טן, ומיט ג :דעמאלט פאלגן די קינדער, אדער איז דא א צווייטע וועג -סטראשעט וכו' 

מיטן די מעשה נארט מען אריין אין זיי נמיט חכמה, מען דערציילט זיי א מעשה און אי

 דאס עסן וכו'.

 .באריכות, יעצט דארף איך מקצר זייןאיך וועל אייך נאך שרייבן מער 

די אלע בריוו זאלט איר ווייזן פאר אלע טיטשערס אז אלע זאלן ארויס נעמען עצות 

 צו מחנך זיין די קינדער.אזוי ווי 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דברי הכנה בעפארן זאגן סליחות

לסדר "כי תבוא אל אומאן", כ"א אלול, שנת תשע"ח  ש"קמו – בעזרת ה' יתברך

 "קלפ

 לכבוד ... נרו יאיר.

מיר גייען שוין באלד זאגן סליחות, דארפן מיר בעטן דעם אייבערשטן פאר 

"הייליגער באשעפער האב שוין רחמנות אויף דיינע קינדער, 'ְבַעד אידישע קינדער: 

דנס ַעֵּמ ַרֲחִמים ַׁשֲאִלי', פאר דיין פאלק בעט איך רחמנות, 'ִּכי ָכל ֵלָבב ַּדָּוי', ווייל יע

הארץ איז פארווייטאג, 'ְוָכל רֹאׁש ָלֳחִלי', און יעדענס קאפ איז קראנק; וויפיל אידן ליגן 

נעבעך אין שפיטאל, וויפיל קינדערלעך ליידן נעבעך פון שרעקליכע מחלות, הייליגער 

 באשעפער געב נאר גוטס פאר אונז אידן".

 -ן צו די גאולה שלימה דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן זוכה זיין שוי

 בכלליות ובפרטיות, יעדער זאל שוין זוכה זיין ארויס צו גיין פון זיין פריוואטע גלות.



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכה' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כז    

"ַהְּנָׁשָמה ָל ְוַהּגּוף ָּפֳעָל. חּוָסה ַעל ֲעָמָל", הייליגער מיר בעטן ביי סליחות: 

דיר, האב  באשעפער מיין נשמה איז דיינס און מיין גוף האסטו באשאפן, בעט איך

 רחמנות אויף זיי.

גייט ארויף צום אייבערשטן און פועל'ט  -יעדע תפילה, יעדע קרעכץ, יעדע טרער 

 ישועות.

 א גוטע וואך און א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 

נישט דא קיין גרעסערס פון זיין ביים רבי'ן אין אומאן אויף ראש השנה; זען צו 

י ווייב פארן ארויסהעלפן צו פארן; די שיעורים אין תלמוד קויפן א שיינע מתנה פאר ד

 בבלי און ירושלמי וועלן אויך פארקומען אין אומאן.

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

 ... נרו יאיר. לכבוד

 .צום הייליגן רבי'ןדי וואך שוין פארן אז מיר חסדי השם יתברך 

כל זמן  ;ס ציון'נרביקומען צום הייליגן ין גרעסערע זאך פון ט דא קינישעס איז 

וועלן מיר קיינמאל נישט פארשטיין דאס גרויסקייט פון אויף דער וועלט מיר זענען דא 

 .יין ראש השנה ביים הייליגן רבי'ןז

 קיין ,"וואס זאל איך אייך זאגן חיי מוהר"ן, סימן רכ):(רבי האט געזאגט הייליגער דער 

 (חיי מוהר"ן, סימן תה):נאך האט דער רבי געזאגט  ;איז נישט פארהאנען"דעם סערס פון גרע

, ֵמֲאבֹוַתי ִּביֻרָּׁשה ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶׁשֵאין יֹוֵדעַ  ִיְתָּבַר ְוַהֵּׁשם"ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹול, 

ָנה. א ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ַהָּׁש  רֹאׁש ַמהּו יֹוֵדעַ  ֶׁשֲאִני - ָנהְּבַמָּת  זֹאת ִלי ָנַתן ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ַרק

, ָּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי"ָּתלּוי  ֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹוְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי, ֶאָּלא 

נישט נאר איר זענט און  ,מתנהפאר א ראש השנה דער אייבערשטער האט מיר געגעבן 

 .וועלט שטייט אויף מיין ראש השנה גאנצע יאנגען אין מיין ראש השנה, נאר דאנגעה

נישט נאר זי לאזט  ;ווייב תחי' אז זי לאזט דיר פארן ן דייןעפארגעס נישט צו דאנק

ס ראש 'נדו זאלסט פארן צום הייליגן רביאז דיר פארן נאר זי איז דיר מחזק און מעודד 

 .ההשנ

ו דו פארשטייסט אפיל ;ן דעם דף גמרא יעדן טאגנעלערזאלסט איך בעט דיר זייער 

דער דף גמרא  .די ווערטער פון די הייליגע גמרא זאלסטו זאגן -נסט נישט וואס דו לער

 .סשמירה פארן מענטש, עס היט אפ דעם מענטש פון אלעם שלעכט יאיז ד
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שיעור יעדן אינדערפרי פאר  איך געב א ,דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן

ירושלמי, דאס איז  דףבבלי און א נט פאר א בלאט גמרא מען לער ;אברכים און בחורים

 .מיין גאנצע חיות

פארקומען  וועט - ן'רבי ביים זיין וועלן מיר וואס טעג פאר די - אומאן אין אויך

ר שיעו דער פארקומען וועט השנה ראשאום  אויךאזוי  ,אינדערפרי יעדן שיעור דער

 .דאס איז דער חיות פונעם טאג ,מען נישט מבטל זיין דאס קען ;פארן דאווענען

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו קומען קיין אומאן און פועל'ן 

 .ישראל א גוט יאר פאר אונז און פאר גאנץ כלל

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך נישט פארלירן אפילו ווען עס זעט אויס עק וועלט; דורך אסאך תפילה ווערט 

 בפרט ביי קברי צדיקים. –מען געהאלפן 

 אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן כ"ג, נצבים ' פרשתביום  - בעזרת ה' יתברך

 יאיר.לכבוד ... נרו 

ס זעט אויס יך נישט! אפילו עד טייערער ליבער חבר, הארציגער ברודער: פארליר

נקל ואלעס איז טווי עס איז עק וועלט, דו זעסט נישט קיין וועג ארויס פון דיין צרה, 

נעם דעם אייבערשטן ער זאל דיר ליכטיג מאכן. אזוי ווי עס  -אלעס איז פארמאכט 

 ה' אֹור ִלי", ווען איך זיץ אין פינסטערניש מאכט מיר (מיכה ז, ח):שטייט   "ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֹׁשֶ

 דער אייבערשטער ליכטיג.

רבי חייא און רבי שמעון בן  (ירושלמי ברכות ד.):חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

א דערפל נעבן טבריה, פלוצלינג  -חלפתא זענען געווען איין נאכט אין בקעת ארבל 

האבן זיי געזען ווי עס הייבט אן טאגן, האט רבי חייא זיך אנגערופן פאר רבי שמעון בן 

תא: "ָּכ ִהיא ְגאּוָּלָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל", אזוי העלפט דער אייבערשטער אידישע קינדער, חלפ

"ַּבְּתִחָּלה ִקיְמָאה ִקיְמָאה, ָּכל ַמה ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִהיא ַרָּבה ְוהֹוֶלֶכת", קודם ווערט אביסל 

ליכטיג און צוביסלעך ווערט מער און מער ליכטיג. ביינאכט זעט אויס ווי אלעס איז 

ער און שווארץ ביז דער פרי מארגן קומט אן, עס הייבט אן ווערן ליכטיג און דער פינסט

 טונקלקייט גייט אוועק; אזוי העלפט דער אייבערשטער אידישע קינדער.

ברודער, דראפע דיך און דערהאלט זיך! מיר פארן דאך יעצט צום רבי'ן, וועלן 

(ירושלמי ברכות פרק ד, לברכה זאגן  מיר דארט אויס פועל'ן גרויסע ישועות. חכמינו זכרונם
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"ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִּבְתִפָּלה ֶנֱעֶנה", מיט אסאך תפילה ווערט מען געהאלפן; בפרט  הלכה א):

 ווען מען גייט אויף קברי צדיקים קען מען פועל'ן ישועות און אלעס גוטס.

 זע צו קויפן פאר דיין ווייב א שיינע מתנה לכבוד יום טוב.

ירצה ה' פארקומען פאר די פרויען א צוזאמקום אין ישיבה, זיך מארגן וועט אם 

 מחזק זיין און זיך שטארקן איינער דעם צווייטן.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
אפילו אן פארשטיין; די מעלה  –רא יעדן טאג זיך מחזק זיין אין לערנען א דף גמ

פון לערנען אויפן סדר דרך הלימוד מיטן בליק פונעם הייליגן חפץ חיים זי"ע; די 

גרויסע שמחה אז מיר פארן שוין אט אט צום הייליגן רבי'ן; אסאך מתפלל זיין צו 

יכטיג; בלייבן מיט א געפיל אינעם הייליגן רבי'ן; אויסנוצן די צייט אין אומאן ר

 העלפן און מכיר טוב זיין די ווייב אז זי העלפט ארויס מיט די נסיעה.

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

 ... נרו יאיר. לכבוד

קענסט א; דו יעדן טאג לכל הפחות א בלאט גמר נעןזאלסט לעראיך בעט דיר זייער 

רא ווערט נט גמווען מען לער ,ויסקייט פון א דף גמראעלן דאס גרזיך גארנישט פארשט

ו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט זאלסטו זאגן אפיל ;מען נאנט צום אייבערשטן

 .די ווערטער

עס איז  ,דער יארצייט פונעם הייליגן חפץ חיים זכרונו לברכהגעפאלט היינט 

 א"איך בין מקנ :לברכה זכרונו אר שפיריאי מסט אז ער האט געזאגט פאר רבאובאוו

נען כסדרן גאנץ ש"ס ישראל צו לער דיין זכות אז דו האסט אריין געברענגט אין כלל

וואס מענטשן  ותיעדן טאג א בלאט, מיט דעם האסטו אויפגעלעבט די אלע מסכת

כריתות וכו'"; זעט מען דאס גרויסקייט פון  ,מסכת ערכין, תמורה -לערנען נישט 

גיין צו  סימן עו) ,(שיחות הר"ןאויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן  לערנען גמרא כסדרן

 כסדרן ביז מען ענדיגט גאנץ ש"ס.

 ס ציון.'נן פארן מיר שוין צום הייליגן רביווי גליקליך זענען מיר אז מארג
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ווען דער רבי האט געוואוינט אין מעדוועדיווקע זענען מקורב געווארן צוויי 

לברכה, זיי האבן געוואוינט אין  םיודל און ר' שמואל אייזיק זכרונ גרויסע צדיקים ר'

אפילו עס איז געווען א לאנגע  ,זיי פלעגן קומען צום רבי'ן מזמן לזמןאון דאשוב 

שפעטער האבן זיי זיך אריבער געצויגן נעבן מעדוועדיווקע כדי זיי זאלן  .שווערע נסיעה

(חיי מוהר"ן סימן יי דער הייליגער רבי געזאגט עה, האט זילאנגע נס נישט דארפן פארן אזא

פון יעדע טריט וואס איר פלעגט פארן צו מיר  ;נאך אייערע וועגן ך"איך בענק מי ):רצא

איז באשאפן געווארן פון דעם א מלאך, נישט נאר פונעם וועג אליין, נאר פון אלע טריט 

ענען פארן צו מיר, פון יעדע נסיעה צו קדי  ערלעדיגן זאכן פארוואס איר זענט געגאנגען 

ס לעבן 'נויך ביים לעצטן ראש השנה פון רבי; א"טריט איז באשאפן געווארן א מלאך

"ִאי ִוויְנְטׁש ִמיר, ַאז ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין  :האט דער רבי גערעדט פון דעם און געזאגט

 ט אֹויף ֵזייא צּו ִמיר".צּו ֶזעהן ָדאס ֶלעְכִטיַקייט פּון ִדיא ֶוועִגין ָוואס ִאיר ָפאְר 

דער  ;זוכה צו פארן צום הייליגן רבי'ן דארפן מיר זיך זייער פרייען אז מיר זענען

ווי באלד ער איז , מה דאך נבוכדנצר הרשע" :שכט)סימן  ,(חיי מוהר"ןרבי האט אמאל געזאגט 

ן געגאנגען דריי פרסה האט ער זוכה זעווען צו אזא גרויסע און מעכטיגע מלוכה או

ווען א איד גייט צו א צדיק וועט ער זיכער זוכה אז איז דאך זיכער  ,סנהדרין צו)עיין (ממשלה 

 ,אונזער נסיעה איז נישט קיין גרינגע נסיעה ";זיין צו א גרויסע שכר וואס עין לא ראתה

אפילו מען וועט אויס לייגן שפיזן אויפן  ,אבער אז מיר פארן צום רבי'ן איז אלעס כדאי

 ועלן מיר אויך פארן צום רבי'ן.וועג ו

מיר  ,מיר דארפן אסאך בעטן דעם אייבערשטן מיר זאלן בלייבן מקושר צום רבי'ן

אזן פארדרייען דעם קאפ מיט אלע זאלן זיך נישט אפקילן פון רבי'ן און זיך נישט ל

לבולים, ווייל ווען א מענטש וויל מקורב ווערן צום אמת איז זיך דעמאלט מתגבר אויף ב

ים דער שקר, מען פארדרייט דעם מענטש מיט אלע שקרים, כאילו דער רבי דארף אים א

 נישט וכדומה לזה.

ווען רבי יודל זכרונו לברכה איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן האט מען אים 

געזאגט אז דער רבי איז ברוגז אויף אים, ר' יודל האט נישט געוויסט אז דאס קומט 

ת צו מרחק זיין דעם מענטש פונעם צדיק, האט ואס טוט אלע פעולפונעם יצר הרע וו

ער מורא געהאט אריין צו גיין צום רבי'ן, נאך דריי טעג האט ער זיך שוין נישט געקענט 

איך  ,זאל זיין וואס זאל זיין' :האט ער געטראכט צו זיך ,איינהאלטן פון זען דעם רבי'ן

וואס ר' די נסיונות פארשטאנען ברוח קדשו  , דער רבי האט'יין צום רבי'ןז אריין גומ

ום רבי'ן האט אים דער רבי גלייך ווען ר' יודל איז אריין געקומען צ ,יודל גייט אריבער

ן צום אמת דעמאלט איז זיך דער שקר מתגבר ר"ווען א מענטש וויל מקורב ווע :געזאגט
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ברעכט דעם שקר עער צ ,אויפן מענטש, און אז דער מענטש שטארקט זיך אויפן שקר

"דו וועסט שוין בלייבן  :דער רבי האט אויסגעפירטאון , "ווערט פון 'שקר' 'קשר'

וי דער יצר הרע פארלייגט זיך זעט מען פון דעם ו ".מקושר צו מיר דיין גאנצע לעבן

לבולים און כל מיני זיין מיט כל מיני בצו נדער אים מבלבל ויעדן איינעם באז ףאוי

לאזן דעם רבי'ן, דארף מען אסאך בעטן יש דעת זיין ער זאל אפמחל אים ,מחשבות זרות

לאזן דעם ר של קיימא נישט אפצו"ר א קש"דעם אייבערשטן מען זאל מאכן פון שק

 הייליגן רבי'ן.

עס איז נישט כדאי ארום צו גיין אין גאס,  ;צן די צייטואין אומאן זאלסטו אויסנ

צו זיי נישט  -רע אויגן פון א גאנץ יאר עכטן אונזערמיר קומען צום רבי'ן צו פאר

כן קיין מציאות, אלעס וואס איז דא אין אומאן איז וגיי נישט ז .פארדארבן רחמנא לצלן

כן רוסישע מציאות, ומיר קומען נישט קיין אומאן צו ז דא צו באקומען אין ניו יארק,

ר צום רבי'ן, צו אלעס וואס מען דארף קען מען דא באקומען, מיר קומען קיין אומאן נא

 מקבל זיין אלע תיקונים וואס דער רבי האט מבטיח געווען.

זע צו בלייבן אין  ,אמקום פאר די פרויעןוזזיין א צאם ירצה ה' היינט נאכט וועט 

ווי גליקליך דו  טשדו ווייסט ני .ב זאל קענען קומען זיך מחזק זייןדיין ווייאז שטוב 

נאר זי איז פארן קיין אומאן, נישט  יר נישט מעכב צוווייב איז ד ביסט מיט דעם אז דיין

ט זיך אז דו פארסט צום דפט דיר פארן צום רבי'ן, זי פרייזי העלנאר דיר נישט מעכב 

פועל'ן ביים רבי'ן, דארפסטו איר 'יף די ישועות וואס דו וועסט אויסרבי'ן, זי ווארט או

זי זאל קענען קומען אז נט נאכט ן און קויפן א שיינע מתנה, בלייב אין שטוב הייעדאנק

 הנאה האבן פון די שיינע נאכט וואס מען גרייט אן פאר זיי.

 א כתיבה וחתימה טובה.און  יאר טנטשעא גוט געב

... 

זיי  - ציםיפנעמען ספרים קיין אומאן פאר די מ אויב דו קענסט מיר העלפן מיט

יעדע און  אן מיט מיריט צו נעמען קיין אומאיך האב אסאך באקסעס מ ;מיר מודיע

 .רענצל בעטן זיי נאך געלט, אויב דו האסט פלאץ זיי מיר מודיע, א גרויסן דאנק

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .יישר כח פאר'ן ארויסהעלפן צוגרייטן אין אומאן

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

 .רם יאירנ ...מיט  ...מיינע טייערע תלמידים לכבוד 

אין דעם זכות זאלט איר ! ת נפשומיט אזא מסירר העלפן איך דאנק אייך פארן מי

 כטיג יאר.יזיס ל זוכה זיין צו א

יעצט האב איך דא א  ;זיך אין לעבן טעשוטיעדער איינער מוויסן זאלט איר אז 

אז אים גע'מסר'ט  איינער האטנאכדעם וואס ד וואס קען נישט קומען קיין אומאן יתלמ

אוועק נעמען  ןווילאון די שטאט זיצט ביי אים  ,נעמט נישט קער פון זיינע קינדער ער

כע יא שרעקלביי אים האט מען יעצט געטראפן נעבעך די קינדער. א צווייטער פון אים 

אויף נעבעך זיין ווייב א דריטער איז  .קיין רפואהאויף דעם איז נישט דא וואס עס מחלה 

 .לצלןפי רחמנא עטער-קימא

איז מיט דעם וואס איר זענט  ;ט זיךעשוטמ יעדער איינערעל כל פנים זעט איר אז 

מיר זאלן קענען ווייטער אז העלפן אנגרייטן דעם פלאץ כדי צו ן פריער ראארויסגעפ

 קייטן.ין מיט אנדערע שווערטשעוויען מוסדות וועט איר זיך נישט מב

אלע קוקן  ,ר זענט ווי א גענעראלגעדענקט אז אי ;איך האף אז איר זענט שטארק

ן וועלן ואז איר וועט געבן א גוטע ט ;אלע קוקן אויף ענק -... מיט ... אפילו ... אויף ענק

 אלע זיין צופרידן...

אלע ווארטן מיר שוין צו און אז די בנין איז הערליך  עסן אין אמעריקועאלע שמ

 זיין אין אומאן ביים הייליגן רבי'ן.

 .פארטריעצום ארויס באלד מיר פארן שוין  ;שר כחיי ןא גרויסון א א גוטע נאכט

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכה' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לג    

זען ריכטיג אויסצונוצן די צייט אין אומאן; נישט נתפעל ווערן אויב מען האט 

 נישט קיין שום געפילן; מתפלל זיין ביים רבי'ן פארן ראש ישיבה.

יום ה' פרשת נצבים פה אומאן יצ"ו, כ"ו אלול, שנת תשע"ח  - ' יתברךבעזרת ה

 "קלפ

 לכבוד ... נרו יאיר.

אז מיר האבן שוין צעבראכן אלע מניעות און מיר זענען שוין אין אומאן, דארפן 

מיר זיך שטארקן אז מיר זאלן נישט אויסקוקן ווי דער מלך וואס האט איינגענומען 

סוף האט ער אויפגעגעבן ווען ער האט געזען דעם שפינען  שווערע מלחמות און ביים

 לאץ.אוועבאכטס אויפן טיר פונעם פ

ווען א מענטש איז זוכה און ער ברעכט דורך אלע מניעות, ער קוקט נישט אויף 

"מיין גאנצע זאך  (חיי מוהר"ן, סימן תג):קיינעם, ער הערט דעם קול פונעם רבי'ן וואס זאגט 

נער טאר נישט פעלן"; ער קומט דורך אלע שווערע מלחמות, דארף איז ראש השנה, קיי

מען זען אויס צו נוצן די צייט אין אומאן, נישט ארום גיין אין די גאסן פון אומאן זוכן 

מציאות וכו', נאר גיין צום הייליגן רבינ'ס ציון פועל'ן ישועות סיי פאר זיך און אויך 

 פאר גאנץ כלל ישראל.

אז ווען מען קומט אן קיין אומאן פארלעשן זיך אלע געפילן אסאך מאל פאסירט 

וכו' און מען וואונדערט זיך פארוואס פאר מען איז געפארן האט מען געהאט אזא 

שטארקע ווילן צו קומען, מען האט געברענט צו קומען קיין אומאן, דעמאלט פארוואס 

כל מיני מחשבות: "פארוואס  ווען מען איז שוין אנגעקומען הייבן זיך צו דרייען אין קאפ

(ליקוטי בין איך געקומען?!" "וואס טו איך דא אין אומאן?!" זאגט דער הייליגער רבי 

"ִלְפָעִמים ָּבא ָלָאָדם ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, ְוַנֲעֶׂשה ְּבאֹותֹו ָׁשָעה ִאיׁש ָּכֵׁשר,  מוהר"ן, חלק א', סימן עב):

א, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִלּבֹו ִלְתׁשּוָבה, ְּבֵכן רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק", ְוַאַחר ָּכ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֻעְבָּד 

ווען א מענטש ווערט נתעורר תשובה צו טון, ער וויל עפעס טון צו זיין גוט, ער וויל זיין 

ֵּבר ָעָליו אן ערליכער איד און ער מאכט אפ צו פארן צו א צדיק, "ְוַאַחר ָּכ ְּכֶׁשּנֹוֵסַע, ִמְתּגַ 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ְונֹוֵפל ִמְּתׁשּוָקתֹו ֶׁשָהָיה לֹו ְּתִחיָלה", נאכדעם ווען ער איז שוין אויפן וועג איז 

זיך דער יצר הרע אויף אים מתגבר און ער הייבט אן פארלירן זיין געפיל צו פארן, "ְוַאַחר 

ר ָהָרע עֹוד יֹוֵתר, ְואֹוֵבד ָּכל ִחְׁשקֹו", נאכדעם ווען ָּכ ְּכֶׁשָּבא ְלַהַּצִּדיק, ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֵּיֶצ 

ער קומט אן צום צדיק איז זיך דער יצר הרע מתגבר אויף אים און ער פארלירט זיין 

 זאֹת, ְוַאל ְיַבֲהלּו גאנצע געפיל, זאגט אויף דעם דער הייליגער רבי: "ַאל ִיְקֶׁשה ְּבֵעיֶני

ט נישט ווערן צעמישט פארוואס דאס פאסירט, ווייל די סיבה צו ַרְעיֹוֶני ַעל ֶזה", זאלס

דעם איז אז ווי מער דער מענטש איז זיך מתגבר אויף זיין יצר הרע אלץ מער איז זיך 
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ָּכל ַהָּגדֹול  (סוכה נב.):דער יצר הרע מתגבר אויף אים, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

גרעסער דער מענטש איז אלץ א גרעסערע יצר הרע האט ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול ֵהיֶמּנּו", ווי 

 ער.

'לעך, יעצט גיי צום ציון און וויין זיך יםלאז אפ אלע שמועס'לעך און אלע חבר

אויס צום אייבערשטן ער זאל דיר ארויס נעמען פון דיין פלאנטער, און בעט דעם 

 .עניניםאייבערשטן דו זאלסט האבן פרנסה בריווח און הצלחה אין אלע דיינע 

איך בעט דיר א קליינע טובה; בעט פאר מיר ביים רבינ'ס ציון: "יואל בן ריצא 

רעכיל", איך זאל האבן הצלחה מיט אלעס וואס איך טו. איך זאל קענען אויספירן אלע 

רצונות וואס מוהרא"ש האט געוואלט, אריין ברענגען אין די וועלט די לימודי היכל 

 הקודש לעובדא ולמעשה.

 בה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.א כתי

... 

~~~~~~~~~~ 
קענען מיר פאררעכטן אלע שבתים פונעם יאר; נישט פון יאר ת בשלעצטן דעם 

פארגעסן אז מיר געפונען זיך אין אומאן ביים הייליגן רבי'ן; אויסנוצן יעדע מינוט 

 .ביים ציון

שנת תשע"ח כ"ז אלול,  ,עש"ק פרשת נצבים פה אומאן יצ"ו –רת ה' יתברך בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר. לכבוד

מיר שטייען יעצט ביים לעצטן שבת פון שנת תשע"ח. אלע יארן ווען ראש השנה 

איז אויסגעפאלן אזוי ווי היי יאר פלעגט מוהרא"ש זאגן אין אומאן: "אויב מיר וועלן 

יאר"; דעריבער זיין דעם שבת פרייליך, וועלן מיר פאררעכטן אלע שבתים פונעם גאנצן 

 זאלסטו פראבירן מיט אלע כוחות צו זיין פרייליך דעם שבת.

אזוי אויך זאלסטו זען אויס צו נוצן די צייט; מיר זענען יעצט אין אומאן, מיר זענען 

 יעצט ביים הייליגן רבי'ן, דערמאן זיך שטענדיג וואו מיר געפינען זיך.

ן זכרונו לברכה איז געווען אין מוהרא"ש האט דערציילט, ווען ר' אברהם ב"ר נחמ

און ער פלעגט זיך נאכדעם וואו בין איך?" "ארץ ישראל האט ער זיך כסדר געפרעגט: 

ער האט געוואלט געדענקען די גאנצע צייט פון די אה, אין ארץ ישראל", "ענטפערן: 

הייליגקייט פון ארץ ישראל; מוהרא"ש האט דאס מסביר געווען, אז פונקט ווי ביי 
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לין טאר מען נישט מסיח דעת זיין פון די תפילין, אזוי אויך האט ר' אברהם ב"ר תפי

 נחמן נישט געוואלט מסיח דעת זיין פון קדושת ארץ ישראל.

 -דאס זעלבע דארפן מיר טון. ווען מיר געפונען זיך ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן 

אה, אין אומאן ביים "ן: און זיך נאכדעם ענטפעראו בין איך?" "ווזיך כסדר פרעגן: 

 אויב אזוי דארף איך לויפן צום רבי'ן אויס נוצן די צייט. הייליגן רבינ'ס ציון";

ר'  -ר' נפתלי זכרונו לברכה ווען דער הייליגער רבי נתן איז נסתלק געווארן האט 

ט ער זעט ר' נתן לויפן זייער שנעל, ער האט נאך נישווי  גע'חלומ'טזיך  –נתנ'ס חבר 

וואו אסט אז ר' נתן איז שוין נסתלק געווארן, האט ער אים געפרעגט: "נתן יגעוו

האט  איך לויף גלייך צום רבי'ן!""לויפסטו?" האט אים ר' נתן געענטפערט אין חלום: 

 ר' נפתלי פארשטאנען אז ר' נתן איז נסתלק געווארן.

זאגט אין ווען מיר זענען אין אומאן דארפן מיר געדענקען וואס ר' נתן האט גע

מען טרעפט זיך אין אומאן מיט  "איך לויף צום רבי'ן!"חלום פאר זיין חבר ר' נפתלי: 

 :קומסטו? דארפסטו ענטפערן , מען פרעגט דיר וואו גייסטו? וואודעם און מיט יענעם

מען דערציילט דיר 'דארט איז שיין', 'דארט איז דערהויבן',  "איך לויף צום רבי'ן!"

 ך לויף צום רבי'ן!""איטראכט גלייך: 

מוצאי שבת וועלן מיר זאגן סליחות ביי חצות אום איינס אזייגער; פאר דעם און 

 נאכדעם זאלסטו גיין צום רבי'ן.

געדענק אז מיר שטייען אינעם אונטערשטן טאג פונעם יאר; די בת מלך בעט זיך 

טאג זאלסטו נישט  "אינעם אונטערשטן דת בת מלך):י(סיפורי מעשיות מעשה א', מאבביי אונז 

 פארשפעטיגן צו קומען מיר ארויס נעמען פון די נישט גוטע".

; טרעף דיר א ווינקל און גיס זיך אויס דיין ציוןצום  גייןפאר סליחות זאלסטו 

הארץ, פארצייל פארן אייבערשטן אלע דיינע מעשים פון א גאנץ יאר און בעט איבער 

וועט דיר  -אז דו גייסט עס מער נישט טון דעם אייבערשטן. זאג צו פארן אייבערשטן 

 דער אייבערשטער מוחל זיין אויף אלע דיינע מעשים.

איך בין אזוי פרייליך אז מיר האבן א מקום וואו מיר וועלן קענען זיין אלע יארן 

 מיט אונזערע קינדער ארויס פון די גאנצע איבערדרייעניש; א שטילע ווינקעלע.

ס האבן מיר געהעלפן בויען דעם בנין; איך בענטש איך דאנק אלע תלמידים ווא

ענק איר זאלט האבן א יאר מיט הצלחה, א יאר מיט יישוב הדעת, א יאר מיט שמחה, א 

יאר מיט נחת פון אייערע קינדער, אין דעם זכות וואס איר האט געהאלפן מיטן בויען 

 דעם בנין.
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 א פרייליכן שבת און א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
וואויל איז פאר די פרויען וואס האבן געשיקט די מענער אויף אומאן; דעם 

לעצטן שבת פון יאר קען מען אלעס פאררעכטן; ראש השנה איז מסוגל צו פועל'ן 

 וואס מען וויל.

פרשת נצבים פה אומאן יצ"ו, כ"ז אלול, שנת תשע"ח  ש"קע – בעזרת ה' יתברך

 "קלפ

 לכבוד מרת ... תחי'. 

ל איז אייך אז איר האט געשיקט אייער מאן נרו יאיר צום הייליגן רבי'ן אויף וואוי

ראש השנה; דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פועל'ן א גוט יאר, א געזונט יאר, 

 'ובה. ט'נה ש'לינו ע'חדש תא יאר מיט ישועות פאר גאנץ כלל ישראל, עס זאל זיין 

יאר, דעם שבת קען מען אלעס פאררעכטן.  מיר שטייען יעצט ביים לעצטן שבת פון

ִּבְרַּכת ה'  (משלי י, כב):אויפן פסוק  (עיין ירושלמי ברכות פרק ב, הלכה ז)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"זּו ַׁשָּבת", אז מען היט שבת, מען איז פרייליך שבת איז מען זוכה צו אלע  –ִהיא ַתֲעִׁשיר 

ֶעֶצב ִעָּמּה", עס נעמט אוועק אלע צרות רחמנא  ברכות, מען איז זוכה אז "ְוא יֹוִסף

 לצלן; דארפן מיר פראבירן מיט אלע כוחות צו זיין פרייליך.

ר' נתן האט געבעטן זיין ווייב און זיינע טעכטער, אז ווען זיי צינדן אן די שבת 

: "רבונו של עולם אזוי ווי איך צינד אן די ליכט, ליכט זאלן זיי בעטן דעם אייבערשטן

אזוי זוי זאל אנגעצינדן ווערן דעם הייליגן רבינ'ס ליכט אין אלע אידישע הערצער"; א

אויך זאלט איר בעטן ביי די ליכט: "הייליגער באשעפער אזוי ווי איך צינד יעצט אן די 

ליכט, זאלסטו ליכטיג מאכן פאר אלע אידן, און אויך פאר מיין מאן און מיינע קינדער 

 זאל ליכטיג ווערן".

השנה איז א צייט וואס מען קען פועל'ן קינדער, אזוי ווי חכמינו זכרונם  ראש

אז ראש השנה זענען די הייליגע אמהות שרה אמינו, רחל אמינו  (ראש השנה יא.)לברכה זאגן 

און חנה נפקד געווארן מיט קינדער; מיר געפונען אז חנה איז געהאלפן געווארן מיט 

אר ווייל זי האט אסאך געבעטן דעם אייבערשטן, אזא גרויסע צדיק שמואל הנביא, נ

"ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה'", חנה האט אסאך  א א, יב):-(שמואלאזוי ווי עס שטייט 

געדאווענט צום אייבערשטן פאר קינדער ביז זי איז געהאלפן געווארן, זי האט געבעטן 

ט סתם קינדער, איך וויל קינדער וואס וועלן דעם אייבערשטן: "איך וויל קינדער; ניש
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זיין אזוי גרויס ווי משה רבינו און אהרן הכהן", און זי האט טאקע זוכה געווען צו אזא 

גרויסע קינד ווי שמואל הנביא, וואס איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו און אהרן 

 .(ברכות לא:)הכהן 

יף אייער שפראך אז איר זאלט זוכה דערפאר זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן או

 זיין צו האבן ערליכע קינדער, א גוטע שלום בית און פרנסה בריווח.

ראש השנה האט פאסירט אסאך ניסים פאר אונזערע עלטערן, דער טאג איז א טאג 

וואס מען קען פועל'ן גרויסע ישועות. ראש השנה איז יוסף ארויס פון תפיסה, דערפאר 

אר יעדן איינעם זוכה זיין ארויס צו גיין פון זיין אייגענע תפיסה, אזוי איז דאס א צייט פ

ווי יוסף הצדיק איז ארויס פון תפיסה; ראש השנה האט זיך אויפגעהערט די ארבעט 

, דעריבער קען מען פועל'ן ראש השנה צו האבן (ראש השנה יא.)פאר די אידן אין מצרים 

 ן אזוי ביטער שווער.פרנסה בניקל, מען זאל נישט דארפן ארבעט

 א גוט שבת און א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
'ן ראש השנה; אז די גרויסע שמחה אז מיר זענען געווען ביים הייליגן רבי

 מ'וועט זיין פרייליך דעם שבת וועט דער גאנצער יאר זיין א גוט און זיס יאר.

שנת תשע"ט ה' תשרי, , תשובה-ערב שבת קודש פרשת וילך -רת ה' יתברך בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר. לכבוד

נה ביים הייליגן ראש השדעם חסדי השם יתברך אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין 

(חיי מוהר"ן, דער רבי זאגט מיט דעם, ווייל מיר דארפן זיך זייער פרייען  ;רבי'ן אין אומאן

ווער עס איז  ,"דד ְמאַֹח ְמאָֹראּוי לֹו ִלְׂשמֹ ,האׁש ַהָּׁשנָ "ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹ  סימן תג):

 .א גאנץ יארפרייען געווען ביי מיר ראש השנה דארף זיך 

עס איז דא א כלל אין  .ן יעצט אריין אינעם ערשטן שבת פון שנת תשע"טעמיר גיי

אז די  ;קאפ ", דער גאנצער גוף גייט נאכןָאִזיל ָפאּוג אָׁש ֵרי ַתרּבָ " (עיין עירובין מא.):די גמרא 

דעם שבת , דערפאר דארפן מיר יאר עהתחלה איז גוט וועט דער גאנצער יאר זיין א גוט

"א מחי'  :ן א גאנץ שבת מיט די ווייב און קינדערען און שפרינגטאנצ ,זיין זייער פרייליך

 .וועלן מיר האבן א גוטע יאר "!שבת
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יעצט בין  ;יארדעם  ומאןאקיין יבן פון מיין נסיעה שרים ירצה ה' איך וועל דיר א

כוחות  דיקומען צו צוריק ווען איך וועל  ,עהיסאיך נאך אביסל אפגעשוואכט פון די נ

 .וועל איך דיר שרייבן

 .איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב, א גוט שבת

 א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
ערבי שבתות פון א גאנץ לעבן;  דעם ערב שבת קען מען פאררעכטן אלע

פארלאזן אסאך טרערן פאר די הצלחה פון די מאן און קינדער; זיך איבערבעטן מיט 

 די מאן און אויסנוצן די געוואלדיגע כוחות וואס א פרוי האט.

תשובה, ה' תשרי, שנת תשע"ט -ערב שבת קודש פרשת וילך -רת ה' יתברך בעז

 "קלפ

 מרת ... תחי'  לכבוד

אסאך וויינען איר  ט אן די שבת ליכט זאלטדצינ איר בשעת, זייער אייךט איך בע

די אין אריז"ל אז הייליגן  נעםנגט פועווייל עס ווערט געבר ,און בעטן דעם אייבערשטן

קומט  ;פונעם יאר עכטן אלע טעגרראש השנה און יום כיפור קען מען פארצווישן טעג 

יאר און  ןשבתות פונעם גאנצ ין אלע ערבעכטריעצט ערב שבת קען מען פאראויס אז 

 .עכטןרפאראלס וואס מיר דארפן פון די גאנצע לעבן 

וויינען צום אייבערשטן און איר  ט אן די שבת ליכט זאלטדצינאיר דעריבער ווען 

 .זיי זאלן זיין ערליכע אידןאז  מאן און קינדעראייער און פאר אייך אים בעטן פאר 

מען  אויבנקט ווי ביימער וואקסן נאר ופ ;ביימערצו  צוגעגליכןקינדער זענען 

רט זיי, אזוי אויך אז מען וויל זען נחת ביי די קינדער, מען וויל זוכה זיין צו עבאוואס

יעדע תפילה און יעדע  .רשטן פאר זייעאסאך בעטן דעם אייבערליכע קינדער דארף מען 

 הערליכע פירות.שיינע  ברענגטזיך צוזאמען און עס  טנעממאכט אויס; עס טרער 

 וכטנישט צו זיין גערעכט, זוכט ז רו יאיר;מאן נאייער מיט  ןבעטזעט זיך איבערצו

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה, ְוִאֶּוֶלת  (משלי יד, א):שלמה המלך זאגט  .גוצו זיין קלענדערש 

א נארישע פרוי צעברעכט עס און  א קלוגע פרוי בויט אויף איר שטובְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו", 

מיט אירע אייגענע הענט; פרויען האבן זייער גרויסע כוחות אין זיך, זיי קענען דאס נוצן 

 ,חרוב מאכן זייער שטוב נסאליי -פון די אנדערע זייט אויפצושטעלן זייער שטוב און 

'ן הנאנשטאט זיך טע .זייערע כוחותפון פראבלעם איז אז די פרויען ווייסן נישט  ערד
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אז מען געבט  ;קען מען דאס טון מיט חכמהמיט אים, אנשטאט זיך קריגן  ,מיטן מאן

 זיין גוט און וואויל. נסוועט ער פון זיך אליי ,דעם מאן ליבשאפט, מען רעדט שיין צו אים

 .שבת ןזאלט האבן א פרייליכאיר 

 א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
עלטערן זיך אנוואונטשן פאר -די משפחה צו די עלטערן און שוויגער מיט ייןג

יום כיפור; אויסנוצן ריכטיגע די איצטיגע טעג; מתפלל זיין פארן ראש ישיבה און זיך 

 פארנעמען ארויסצוהעלפן מיט וואס מען קען.

 ' תשרי, שנת תשע"ט לפרט קטןז, ' פרשת האזינואיום  - בעזרת ה' יתברך

 ו יאיר.... נר לכבוד

חסדי השם אז מיר קומען שוין נענטער צום גרויסן טאג "יום הכיפורים"; דער 

אייבערשטער האט אונז געגעבן א טאג וואס ער פארצייט אלע אונזערע עבירות, אזוי 

ְפֵני ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם לִ , ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִּכי" (ויקרא טז, ל):ווי עס שטייט 

 ".ה' ִּתְטָהרּו

צו דיין ווייב'ס עלטערן  ,צו דיינע עלטערן זע צו גיין מיט דיין ווייב און קינדער

, זיי זאלן דיר בענטשן א ברכהפון זיי פאר יום כיפור נעמען  און צו די זיידעס און באבעס

 און בענטשן דיינע קינדער.

די מצוה דאס איז אויסער  ;עס איז א גרויסע זאך ווען עלטערן בענטשן די קינדער

עלטערן פרייען זיך ווען ווייל  פאר יום כיפור, אריין מען כאפטוואס  פון 'כיבוד אב ואם'

 זיי באזוכן יעדע שטיק צייט.קינדער קומען 

דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל זאלסט וויסן ווי אזוי מען נוצט אויס די טעג 

מענטשן טראכטן אז אויבן אין  ;ויבן אין הימלדו זאלסט וויסן וואס איז חשוב אאון 

עס איז נישט בראכן און ערנסט וכו' וכו', עהימל איז חשוב תעניתים און סיגופים, זיין צ

מאמע, שווער  אויבן אין הימל איז חשוב ווען מען מאכט א נחת רוח פאר טאטעאזוי, 

 און שוויגער.

יואל בן ריצא רעכיל"; איך איך בעט דיר זייער זאלסט מתפלל זיין פאר מיר: "

דארף אסאך תפילות אז איך זאל האבן כח און מח ווייטער ממשיך צו זיין מיט אלעס 

וואס איך טו. אנגעפאנגען מיט די ישיבה, תלמוד תורה, מיידל סקול, הדפסת והפצת 

 ספרי רבינו ותלמידיו הקדושים אויף די גאנצע וועלט וכו' וכו'.



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכהפ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       מ | 

עם יאר וועסטו מיר העלפן מיט וואס דו קענסט נאר; איך האף אז לכבוד דעם ניי

איך דאנק אלע מיינע תלמידים וואס העלפן מיר א גאנץ יאר. איך בין מתפלל פאר דיר 

און פאר אלע מיינע תלמידים א גאנץ יאר, און איך האב זייער אסאך מתפלל געווען אין 

ר, זיי דו אויך מתפלל אומאן פאר דיר און פאר אלע מיינע תלמידים; איז בעט איך די

 פאר מיר.

 א גמר חתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מ'מוז ענדיגן דעם בנין אין אומאן, אז ס'זאל נישט חרוב גיין

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' תשרי, יום א' פרשת האזינו -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר.  לכבוד

אויב מיר וועלן דאס נישט  ;העלפן ענדיגן דעם בנין אין אומאןפשר קענסטו מיר א

, דער דאך איז נאך נישט פארמאכט .יין במשך דעם ווינטערענדיגן יעצט וועט עס חרוב ג

אז מיר וועלן דאס און  ,וי עס האט אריין געגאסן ראש השנההאסט דאך מיט געהאלטן ו

 ו'.חרוב גיין אלע בעטן וכ לןעצט פאר דער ווינטער קומט אן ווענישט ענדיגן י

און אפילו  אסאך תלמידים האבן זיך נאך נישט משתתף געווען אינעם בנין,זייער 

משתתף געווען קען מען מזכה זיין זיי זאלן העלפן ענדיגן דעם יא וואס האבן זיך  יד

 .בנין

די תלמידים זיי זאלן אלע טון  התעוררות צווישן ןדו וועסט מאכן אאז איך האף 

 .ענדיגן דעם בניןעגליכן דאס ערמ וצכדי י קענען ימערסטע וואס ז יד

אויף מיר זענען שוין געווען אינעם בנין , נאכדעם וואס יעצטאז איך בין זיכער 

פאר ראש השנה האבן  ;גאנצע בנין יהאבן אלע אן אנדערע בליק אויף דראש השנה 

מען האט זיך  ?"נטארף מען זיין אזוי ארויס פון געגוואס ד" :אלע געפרעגט

שוין אבער יעצט ווען מיר זענען  ?'אס איז פשט צו זיין אינדרויסן וכו'וו' :נדערטאוגעוו

מען האט געהאט א הערליכע און געווען ראש השנה אינדרויסן פון די בהלה פאקטיש 

א יום  ;יום טובשיינעם נישט געהאט אזא נאכיום טוב, אלע זאגן פה אחד אז זיי האבן 

 .א יום טוב מיט מנוחה ,טוב מיט ישוב הדעת

 ,וכו'געענדיגט עס איז געווען שווער מצד וואס דער בנין איז נישט געווען אמת, 

, בפרט האט יעדן איינעם צופרידן געשטעלט אבער דער חלק פון זיין ארויס פון די בהלה
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העלפן ענדיגן  וזיי וועלן האבן מער געפיל צ -נדער די וואס זענען געקומען מיט די קי

 .דעם בנין

נאך געלט, בעט נישט נישט ווייטער בויען ווי לאנג מען שיקט אים דער בויער וויל 

אינעם בנין וואס מען האט אריין געלייגט  העלף מיר אז די געלט ר ...,איך דיר טייערע

 .זאל נישט גיין חרוב

 .מה טובהיא גמר חת

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס מיינט א גוטע מיידל?

 שנת תשע"ט לפרט קטןתשרי,  , ז'יום א' פרשת האזינו -רת ה' יתברך בעז

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פיר זיך אויף מיט דרך ארץ און פאלג דיינע עלטערן, פיר זיך איידל און באשיידן, 

 וועסטו בקרוב טרעפן א גוטע שידוך. -מאך זיך א גוטע נאמען 

דלעך; א גוטע מיידל איז די וואס רעדט זאלסט זיך נאר חבר'ן מיט גוטע מיי

שטענדיג איידל, זי מאכט נישט אוועק א צווייטן, זי טשעפעט נישט קיינעם, זי רעדט 

מיט אזעלכע  -צו אירע טיטשערס מיט דרך ארץ, און זיכער צו איר טאטע מאמע 

כן מיידלעך זאלסטו זיך חבר'ן, אבער אז דו הערסט מיידלעך רעדן פון נישט איידעלע זא

 זאלסטו אוועק גיין פון זיי, ווייל עס וועט דיר אויך שאטן.

 קויף דיר נישט קיין סעלפאון, עס וועט דיר נאר ברענגען פראבלעמען.

 א גמר חתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דער אייבערשטער זאל אייך געבן הצלחה אין די ארבעט

 ע"ט לפרט קטןשנת תש, ז' תשרי, יום א' פרשת האזינו -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.  לכבוד

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 
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זייער גוט טוט איר אז איר האט גענומען אן ארבעט זיך מפרנס צו זיין, צו קענען 

אנגיין אין לעבן; דער אייבערשטער זאל אייך געבן שפע איר זאלט קענען מפרנס זיין 

 אייך און אייערע קינדער.

ארבעטן אין די שעות ווען די קינדער זענען אין חדר און אין אודאי איז בעסער צו 

די שעות ווען זיי שלאפן וכו', כדי אז אין די צייט ווען זיי זענען אין שטוב זאלן זיי האבן 

א מאמע מיט וועם צו פארברענגען וכו', אבער אזוי ווי די גאנצע עול הפרנסה ליגט 

אנדערע פרנסה, זאלט איר ווייטער ממשיך  לעת עתה אויף אייך און איר האט נישט קיין

 זיין מיט אייער ארבעט.

דער אייבערשטער זאל אייך געבן א זיס יאר, איר זאלט טרעפן א גוטע שידוך, און 

 איר זאלט האבן נחת פון אייערע קינדער.

 א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
עס פעלט זיך אויס בעניני צניעות; זיך מאכן א ן אין שטוב וואס טזען צו פאררעכ

חשבון הנפש וואו מען האלט אין בין אדם לחבירו, בפרט אויב מען האט מצער געווען 

די ווייב; די תכלית וואס די ראש ישיבה וויל פון די תלמידים; אכטונג געבן פון 

 חברים.

שנת תשע"ט , שלש עשרה מדות' תשרי, ח, האזינו פ'' ביום  - בעזרת ה' יתברך

 "קלפ

 ... נרו יאיר לכבוד

מיר גייען שוין אריין ממש אינעם גרויסן טאג יום כיפורים אין וואס עס כאפט אן 

א ציטער פאר יעדן איד, אפילו די מלאכים ציטערן אין דעם טאג. וויל איך דיר בעטן דו 

דאך ווי זאלסט זיך מאכן א חשבון הנפש ווי אזוי דו פירסט דיין שטוב; דו ווייסט 

שטארק אלע צדיקים פלעגן מרעיש עולמות זיין "כל נדרי" ביינאכט אויף צניעות, זיי 

האבן אזוי געוויינט ביז די ווענט האבן מיט געוויינט אז מען זאל אכטונג געבן אויף 

צניעות, דעריבער זאלסטו זיך יעצט מאכן א חשבון הנפש צו פאררעכטן דיין שטוב אז 

 כי הצניעות.עס זאל זיך פירן בדר

 דער זוהר הקדוש זאגטאז דו ווילסט האבן ערליכע קינדער זאלסטו פאלגן וואס 

א קללה  'ּתּוְנָבא ֵליֵתי'" :):ה(נשא קכ וועגן זיך אפשערן די האר; דער זוהר הקדוש זאגט

ן ווייב, וואס לאזט זיי 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה'אויף דעם מענטש,  'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש'זאל קומען, 
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ְוָדא הּוא ַחד 'אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען.  'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר'

, אז מען זאל דישע שטובאי, און דאס איז פון די יסודות פון א 'ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה

ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת ' זאגט ווייטער דער הייליגער זוהר: נישט זען די האר פון די פרוי;

 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה'האר,  עאון א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקט 'ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר

מקייט אין יאיז זי גורם אז עס זאל זיין אר 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא'זיך שיין צו מאכן, 

און זי איז גורם אז אירע קינדער וועלן נישט  'בּון ְּבָדָראְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁש 'שטוב, 

און זי איז  'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא'מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב, 

ווער איז  'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' טע זאלן זיין אין איר שטוב.וגורם אז די ס"מ און די נישט ג

די פרוי וואס איר האר זעט זיך  'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר'? דאס אלעס גורם

; יעצט איז די צייט זיך צו מאכן א קבלה אראפ צו נעמען די האר, פארוואס "ארויס

דארף מען ווארטן חס ושלום אז די האר זאל אראפ קומען דורך קימא טערעפי רחמנא 

וואס אונזערע צדיקים האבן אונז געזאגט וועלן  לצלן רחמנא לשזבן?! לאמיר פאלגן

 מיר זוכה זיין צו ערליכע אידישע דורות.

יעצט ערב יום כיפור דארף מען זיך מאכן א חשבון הנפש אויב מען האט וויי געטון 

 םּיֹוֵאין  ֹוָאָדם ַלֲחֵבר יןֶׁשּבֵ  תֹוֲעֵביר" :):(יומא פהזאגן כמינו זכרונם לברכה חא צווייטן איד. 

אויף אלעם איז דער אייבערשטער מוחל אויב  ,"ֹוֶאת ֲחֵבר ְיַרֶצהֶׁש , ַעד רּפֵ ְמכַ  יםִר ִּכּפּוַה 

העלפט נישט  וואס דעמאלט דער מענטש טוט תשובה, חוץ אויב מען טשעפעט א חבר

; דארף מען זיך מתבונן זיין צי מען האט קיין תשובה ביז מען בעט איבער דעם חבר

האט וויי געטון א צווייטן דארף מען אים איבער  איינעם וויי געטון, ווייל אויב מען

 בעטן.

, וואס מענטשן זענען זייער מזלזל אין די מתנה וואס דער בפרט די אייגענע ווייב

א צייט פון זיך איבער איז יעצט ערב יום כיפור אבער , אייבערשטער האט זיי געגעבן

חברים און לעבן א בעטן און זיך מאכן א חשבון הנפש, אפצולאזן אלע כלומר'ישע 

מען דארף נישט זוכן צו זיין גערעכט און  .לעבן צוזאמען מיט די ווייב און קינדער

רן, מען דארף האבן שכל צו וויסן אז אפילו מען פירט נישט אויס און מען איז פיאויס

 נישט גערעכט איז מען נאך אלץ דער געווינער.

, איך וואלט ווען געוואלט זיצן איך בעט דיר זייער: "זיי מיר מוחל!" גלייב מיר

אין א ווינקעלע און נישט האבן צוטון מיט קיינעם, אזוי פלעג איך טון אין אנהייב, ביז 

מוהרא"ש האט מיר געהייסן עפענען די ישיבה און לערנען מיט תלמידים וכו'. עס איז 

ְׂשָרָרה ֲאִני נֹוֵתן ֶׁש  םֶּת ִּכְסבּוִרים ַא נישט קיין גרינגע זאך צו האבן צוטון מיט מענטשן, "

". מענטשן מיינען אז דאס איז א חשיבות און א (הוריות י:) ָלֶכם? ַעְבדּות ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם
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גדלות, אבער באמת איז דאס א שווערע עבודה. דעריבער בעט איך דיר: זיי מיר מוחל 

ז איך האב אויף דעם וואס איך האב דיר וויי געטון. זיי מיר דן לכף זכות; גלייב מיר א

נישט קיין שום אייגענע אינטערעסע מיט דעם וואס איך שרייב דיר ווי אזוי זיך צו פירן, 

און מיט דעם וואס איך זאג דיר וכו', איך וויל נאר איין זאך: דו זאלסט האבן א גוט 

 לעבן און אויפשטעלן ערליכע דורות.

דו זאלסט לעבן א שיין דעריבער בעט איך דיר זאלסט מיר מוחל זיין; איך וויל נאר 

 לעבן מיט דיין ווייב און קינדער.

 וויפיל דארף איך זיך בעטן ביי דיר דו זאלסט אפלאזן דיינע 'פיינט' וואס זעען

ריינט'; דו וועסט נאך זען ווי דיין כלומר'ישע פריינט וועט דיר שטויסן אין פ'אויס ווי 

זיי וועלן בלייבן  -ווייב און קינדער פנים, ער וועט נישט וועלן רעדן מיט דיר, נאר דיין 

 מיט דיר.

היינט נאכט וועט בעזר ה' זיין א שיעור; לייג אוועק די איין שעה א וואך וואס מיר 

אנשי שלומינו קומען זיך מחזק זיין מיט די עצות פון רבי'ן, זע צו קומען צום שיעור זיך 

 בי'ן.באנייען און זיך אויפפרישן מיט די חיזוק פון הייליגן ר

 א גמר חתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דברי הכנה צו יום כיפור.

יום ג' פ' האזינו, ט' תשרי, ערב יום הכיפורים, שנת תשע"ט  -זרת ה' יתברך בע

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

היינט איז נישט קיין צייט צו שרייבן לאנגע בריוון, דעריבער וועל איך דיר שרייבן 

 טער.בלויז געציילטע ווער

מיר שטייען יעצט ביים שוועל פונעם הייליגסטן טאג פון יאר; חכמינו זכרונם 

ֶׁשָּנַתן , "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד (בראשית א, ה):אויפן פסוק  (בראשית רבה ג, ח)לברכה זאגן 

", דער אייבערשטער האט יֹום ַהִּכּפּוִרים ,, ְוֵאיֶזה ֶזהיֹום ֶאָחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלֶהם

יום כיפור, וואס דעמאלט איז דער  -געגעבן פאר די אידן איין טאג אינעם יאר 

אייבערשטער מוחל אלע עבירות. א גאנץ יאר איז מען פארשווארצט פון עבירות אזוי 

כיפור  יום ,ִריםִּכּפּוַה  םֹויּבְ  -" ְוָנאָוה"", אבער "ְׁשחֹוָרה ֲאִני (שיר השירים א, ה)ווי עס שטייט 

 .שיר השירים רבה א, לו)מדרש ( ווערט מען ריין
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זאג דיין ווייב זי זאל זיך נישט איבער שטרענגען; אויב זי האט נישט קיין כח צו 

קומען אין שול זאל זי בלייבן אין שטוב, זי זאל שלאפן וכו' כדי זי זאל האבן כח צו 

 פאסטן.

גמר חתימה טובה, א גוט דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן אלע האבן א 

 געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
אויף  –חובות און נישט בא'גנב'נען א צווייטן  רענט אוןאכטונג געבן צו באצאלן 

 דעם איז יום כיפור נישט מכפר.

האזינו, י"א תשרי, מחרת יום הכיפורים, שנת תשע"ט  'פ יום ה' - ה' יתברך רבעז

 "קלפ

 לכבוד ... נרו יאיר

השם אז מיר האבן זוכה געווען צו ווערן גערייניגט דעם יום כיפור פון אלע חסדי 

אונזערע זינד; דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א מתנה איין טאג אין יאר וואס ער 

פארגעבט אלע זינד פון אלע אידן וואס האלטן יום כיפור און גלייבן דערין, מיט דעם 

ז שולדיג געלט פאר א צווייטן און מען מאכט זיך אלעם דארפסטו וויסן אז אויב מען אי

 נישט וויסענדיג באקומט מען אויף דעם א גרויסער עונש.

מיר האבן נעכטן געבעטן דעם אייבערשטן ביי תפילת נעילה: "ַאָּתה נֹוֵתן ָיד 

ַוּדֹות ְלָפֶני ַעל ָּכל ְׁשִעים, ִויִמיְנ ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ַוְּתַלְּמֵדנּו ה' ֱאלֵהינּו ְלִהְת ַלּפֹו

ק ָיֵדינּו'ֲעוֹנֹוֵתינּו,  ּוְתַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני ְּכִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים"  'ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֹׁשֶ

וכו', נאכדעם האט מען נאכאמאל געבעטן: "ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום צֹום 

ק ָיֵדינּו'ִרים ַהֶּזה, ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ָּכל ֲעוֹנֹוֵתינּו, ַהִּכּפֻ  ְוָנׁשּוב  'ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֹׁשֶ

ֵאֶלי ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם"; עס איז נישט פארהאן נאך תפילות וואס מען בעט 

ון צו זיין שולדיג פאר א צווייטן צוויי מאל ביי נעילה, זעט מען פון דעם די הארבקייט פ

 געלט.

, נישט דא "רענט קומט פאר אלעס"מוהרא"ש פלעגט אונז שטענדיג מזהיר זיין: 

אזא זאך מען זאל נישט צאלן רענט; רענט קומט פאר עסן, רענט קומט פאר קליידער, 

ן אלעס קען מען זיך שאפן, אבער אז דו וועסט נישט צאלן קיין רענט וועסטו נישט האב

 קיין דירה.
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איך בעט דיר זייער זאלסט זען צו צאלן רענט צייטליך און אכטונג געבן אויפן 

רבינ'ס נאמען; אז דו וועסט זיך פירן ערליך בין אדם לחבריו וועלן אלע זאגן: "קוקט 

אויפן פסוק  (יומא פו.)ווי שיין א ברסלב'ער חסיד פירט זיך". חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

זאלסט זען עס זאל ארויס קומען א קידוש השם דורך  –ה' ֱאֶהי"  ְוָאַהְבָּת ֵאת" ):(דברים ו, ה

ווייל ווען א מענטש פירט זיך אויף  דיר, דער אייבערשטער זאל באליבט ווערן דורך דיר.

ווי עס דארף צו זיין וואס זאגן מענטשן? "ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל זענען זיינע 

עלטערן וואס האבן אים געלערנט תורה; "ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל איז פאר 

ִריֹות ֶׁשא ָלְמדּו ּתֹוָרה", וויי איז זיין רבי וואס האט אים געלערנט תורה; "אֹוי ָלֶהם ַלּבְ 

פאר די מענטשן וואס לערנען נישט קיין תורה; אויף איינעם וואס פירט זיך ערליך זאגט 

מען: קוקט אן דעם מענטש, וויבאלד ער לערנט תורה פירט ער זיך אויף אזוי ערליך. 

ה, ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר", "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּת  (ישעיהו מט, ג):אויף אים זאגט דער פסוק 

 דער אייבערשטער בארימט זיך מיט אזא איינעם.

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן און מיר געפונען 

זיך אין היכל הקודש קודש הקדשים; מען דארף וויסן אז מען טראגט א גרויסע אחריות 

 (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):אך מיט טויזענט אויגן. דער רבי זאגט ווייל מען קוקט אונז נ

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

עס זאל נישט ארויס גיין א שלעכטע נאמען אויפן  ליב דעם צדיק דארף אכטונג געבן

מענטשן קוקן נאך א ברסלב'ער חסיד זייער שטארק, יעדע ריר וואס דו טוסט צדיק; 

גייט אויפן רבינ'ס נאמען; אז דו צאלסט רענט צייטליך און דו גנב'סט נישט פון מענטשן 

קיין געלט, מאכט דאס א קידוש השם אויפן הייליגן רבי'ן און אויף מוהרא"ש, און אז 

 פן רבי'ן.נישט מאכט דאס א שלעכטע נאמען אוי

אסאך מאל קומט אויס אז מען האלט מיר פאר: "היתכן דיין תלמיד צאלט נישט 

א מתפלל וואס איז מיר ביי דיר קיין רענט?" אדער מען האלט מיר פאר: "דו האסט 

שולדיג געלט; ער האט געבארגט געלט, דער זמן הפרעון איז שוין אריבער און ער 

איך וויל יענעם פרעגן: "וועם זאל איך (נישט". מאכט זיך נישט וויסענדיג, ער צאלט 

רופן זאגן אז דער וואס איז דיר שולדיג רענט איז מיר אויך שולדיג וכו'? וועם קען איך 

פארהאלטן אז דער וואס איז דיר שולדיג א חוב, צאלט מיר אויך נישט קיין שכר לימוד 

שטארק מען דארף אכטונג זעט מען ווי  )וכו' און צאלט מיר נישט פאר אנדערע זאכן?"

 געבן נישט צו מאכן קיין חילול השם.

ערב ראש השנה אין אומאן נאכן פארלענען די גמרא שיעור האב איך זייער שטארק 

 –די אלע וואס האבן נישט קיין אייגענע דירות לעת עתה  -מעורר געווען אלע תלמידים 
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אויסהערן דעם שיעור; אז מען  אז זיי זאלן צאלן רענט צייטליך, עס איז כדאי דו זאלסט

צאלט נישט קיין רענט איז מען א פשוט'ער גנב, עס העלפט נישט אויף דעם קיין תיקונים 

מיט קיין עבודות וכו' וכו', ווייל אז מען איז שולדיג געלט פאר א צווייטן און מען צאלט 

ע ְוא ְיַׁשֵּלם", א רשע "ֶוה ָרָׁש  (תהילים לז, כא):נישט איז מען א רשע, אזוי זאגט דוד המלך 

 בלייבט שולדיג פאר א צווייטן.

מענטשן מיינען אז די וועלט איז הפקר, מען געדענקט נישט וואס דער הייליגער 

ֵאינֹו ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, ַעד ֶׁשִּיְצָטֵר  ,"ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָצִרי ִלּטֹל ְונֹוֵטל (פאה ח, ט):תנא זאגט 

ֵאינֹו  ,ְוכּו', ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו א ִחֵּגר, ְוא סּוָמא, ְוא ִפֵּסַח, ְועֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכַאַחד ֵמֶהםַלְּבִרּיֹות 

ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְּכַאַחד ֵמֶהם", אויב מען קומט יענעם געלט און מען צאלט 

וועט אליינס ווערן א נצרך  נישט וועט מען נישט אוועק גיין פון דער וועלט ווי לאנג מען

 לבריות רחמנא לצלן; ווי אזוי ציטערט נישט א מענטש פון דעם?!

מיר זאלן נישט לעבן ווי  (שיחות הר"ן, סימן נא)דער הייליגער רבי האט אונז אנגעזאגט 

כער איד א הפקר יונג, "ִּכי ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְּבִלי ֶהְפֵקרּות", מען קען זיין אן ערלי

 אן קיין הפקירות.

ה ְּדָבִרים ָאָדם ִניָּכר ְּבכֹוסֹו ּוְבִּכיסֹו  (עירובין סה:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן  "ִּבְׁשׁשָ

ּוְבַּכֲעסֹו", מען קען דערקענען א מענטש צי ער איז ערליך דורך דריי זאכן, איינע פון די 

קען מען זען זאכן איז ווי ערליך ער איז ביים האנדלען מיט מענטשן; אסאך מאל 

מענטשן וואס זעען אויס זייער גוט אין בית המדרש, דארף מען אבער וויסן אז דארט 

קען מען נאך נישט זען דעם אמת, ווען מען זעט ווי אזוי ער פירט זיך אויף בדיני ממונות, 

ער געבט אכטונג אויף יענעמ'ס געלט וכו', דעמאלט איז א סימן אז ער איז אן ערליכער 

 איד.

פאר זאלסטו זייער אכטונג געבן נישט צו זיין שולדיג קיין איין פרוטה פאר א דער

צווייטן; בפרט יעצט ווען מיר שטייען ממחרת יום הכיפורים אין טעג פון תשובה דארף 

מען קודם פאררעכטן און באצאלן וואס מען קומט פאר א צווייטן, בפרט פארן 

 לענדלארד וכו'.

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, ִיָּזֵהר ִמִּלְהיֹות  ידות, אות תשובה, סימן מו):(ספר המדער רבי זאגט זאגט 

ווער עס וויל תשובה טון, זאל אכטונג געבן נישט צו זיין קיין בעל חוב; געב  ,ַּבַעל חֹוב"

"ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם";  (תהלים לז, כא):אכטונג אז דו זאלסט נישט אריין אינעם כלל פון 

נען זיך ביי מיר תלמידים וואס זענען שולדיג רענט וצו הערן אז עס געפטוט מיר וויי  עס

 און מאכן זיך נישט וויסענדיג, און אזוי אויך חובות וכו'.
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איך האף דו וועסט אננעמען מיינע ווערטער און דו וועסט יעצט אנרופן דיין 

; אזוי אויך לענדלארד, אים איבער בעטן און מאכן מיט אים א פלאן ווי אזוי צו באצאלן

 די אלע מענטשן פארוועם דו ביסט שולדיג געלט.

 דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון צורירן צו יענעמס געלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
ט די חינוך פון די קינדער, און אכטונג געבן אויף זיי; דעם רבי'נס יזיך אפגעבן מ

 "סדר דרך הלימוד" איז דער גרעסטער מופת וואס קען זיין.

ערב שבת קודש פרשת האזינו, י"ב תשרי, שנת תשע"ט לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

חינוך איז די יסוד היסודות ביי אידישע קינדער; אז מען איז נישט מחנך די קינדער 

ווען זיי זענען נאך יונג קען מען זיי חס ושלום פארלירן. ווי יונגער מען איז מחנך די 

זיי זאלן זיך אויפפירן איידל וועט מען האבן נחת פון זיי, אזוי ווי דער רבי זאגט  קינדער

"ָצִרי ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמְּנעּוָריו", מען דארף  (ספר המידות אות בנים, סימן סה):

 אויסלערנען דאס קינד דרך ארץ ווען ער איז נאך יונג.

ענען די קינדער אן קיין חדר; דארפן די עלטערן אכטונג פון היינט ביז נאך סוכות ז

געבן אויף זיי, די קינדער זאלן דאווענען און לערנען יעדן טאג, אזוי אויך דארף מען 

 אכטונג געבן אויף די קינדער וואו זיי זענען און מיט וועם זיי דרייען זיך.

ול, דארף מען יעצט קומט יום טוב ווען מען זיצט במשך גאנצעטע שעות אין ש

אכטונג געבן אויף די קינדער מיט וועם זיי דרייען זיך אינדרויסן; מען קען קיינמאל 

נישט וויסן וואס פאסירט מיטן קינד בשעת ער דריידט זיך אינדרויסן, עס איז דא קראנקע 

 מענטשן וואס לאקערן אויף קינדער רחמנא לצלן.

 -"ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלַנֲעֵנַע לּוָלב ְּכִדינֹו   סעיף א): (אורח חיים, סימן תרנז,אין שלחן ערוך שטייט 

ָאִביו ַחָייב ִלְקנֹות לֹו לּוָלב, ְּכֵדי ְלַחְּנכֹו ְּבִמְצוֹות", מען דארף קויפן פאר די קינדער ד' 

מינים זיי מחנך צו זיין במצות; ביי אונז פירט מען זיך אז אלע האבן אייגענע ד' מינים 

זענען דא פלעצער וואס מען פירט זיך נישט אזוי, דאס  אפילו די גאר קליינע קינדער. עס

איז ווייל אמאל איז געווען א טייערע זאך צו האבן אייגענע ד' מנים, אזוי ווי דער ערוך 

ַהְּלַואי ֶׁשְּיֵהא ְּבַיד ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ִלְקנֹות  -"ֲאָבל ֶאְצֵלנּו  (סימן תרנז, סעיף ב):השלחן זאגט 

ים, ְוַגם ֶזה ֵאינֹו ָמצּוי"; דעריבער האט מען נישט געקויפט. עס איז ְלַעְצָמם ָהַאְרָּבָעה ִמינִ 
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הלל,  –א שאד אז די קינדער זאלן נישט מיט האלטן אלע תפילות א גאנץ יום טוב סוכות 

 נענועים און הושענות.

אזוי אויך שלאפט מען מיט די קינדער אין די סוכה; אזוי וואקסן זיי אויף מיט די 

 וי וועלן זיי דאס שפעטער אויך מקיים זיין.הייליגע מצוות, אז

"ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה (תנא דבי אליהו, פרק יג): חכמינו זכרונם לברכה פארציילן 

עֹוֵמד הּוא ּוְבנֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת; ְוָכל ָהָעם ָהיּו עֹוִנין ָאֵמן ְוַהְללּוָיּה ַאַחר ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתיָבה, 

ל ִּתְפלּות, ְוא ָאַמר לֹו ָאִביו ׁשּום ָּדָבר". עס איז געווען אמאל יום ּוְבנֹו עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁש 

טוב סוכות אין שול, אלע מתפללים האבן שיין געדאוונט הלל, און עס איז געווען א 

איד וואס זיין זון האט נישט געדאווענט און נישט געזאגט הלל, נאר ער האט גערעדט 

ען. "ְוָאְמרּו לֹו ַהְּבִרּיֹות ֶׁשִּיְמֶחה ִּבְבנֹו, ְוֵהִׁשיב ניבול פה וכו' אין שול הויעך פאר אלעמ

ְוָאַמר ָלֶהם: 'ָמה ֶאֱעֶׂשה לֹו? ִּתינֹוק הּוא! ְיַׂשֵחק!'" מענטשן זענען געגאנגען רעדן צו 

דעם איד ער זאל אכטונג געבן אויף זיין זון, מען האט אים געזאגט: "געב אכטונג אויף 

שמוציג וכו'", דער איד האט זיך נישט וויסנדיג דיין זון, ער דאווענט נישט און ער רעדט 

געמאכט, ער האט געזאגט: "ס'איז גארנישט, ער איז נאך א קינד", "ׁשּוב ְלָמָחר ָעָׂשה 

ֵּכן, ָּכל אֹוָתן ְיֵמי ֶהָחג ָעָנה ְּבנֹו ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות ְוא ָאַמר לֹו ָאִביו ׁשּום ָּדָבר". אזוי איז 

נאך טאג, מען האט אים געבעטן ער זאל אכטונג  געווען א גאנץ יום טוב סוכות, טאג

געבן אויף זיינע קינדער, אבער ער האט אלץ געזאגט: "ס'איז גארנישט, ער איז נאך א 

קינד", "א ָיְצָתה אֹוָתּה ָׁשָנה א ְׁשִנָּיה ְוא ְׁשִליִׁשית ַעד ֶׁשֵּמתּו ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ּוֶבן ְּבנֹו ְוָיְצאּו 

א ִנְׁשַּתֵּיר לֹו ֶאָּלא ְׁשֵני ָּבִנים: ֶאָחד ִחֵּגר ְוסּוָמא ְוֶאָחד  לֹו ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְנָפׁשֹות ְּבתֹוֵּביתֹו, ְו

ׁשֹוֶטה ְוָרָׁשע". פירט אויס אליהו הנביא: עס איז נישט אריבער אפאר יאר ביז זיין גאנצע 

איינער א  -משפחה איז אים אויסגעשטארבן און עס איז נאר געבליבן צוויי קינדער 

און א קינד א שוטה א רשע; זעט מען פון דעם אז מען  בלינדער און א הינקעדיגער,

 דארף מחנך זיין קינדער אפילו ווען זיי זענען נאך גאר קליין.

איך בעט דיר זייער זע צו לערנען א דף גמרא יעדן טאג; עס איז נישט דא נאך א 

(ליקוטי זאך וואס זאל פארברענען אלע קליפות אזוי ווי לימוד גמרא. דער רבי זאגט 

"ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה 'ִליִלית', ַעל־ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח  והר"ן, חלק א', סימן ריד):מ

ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע אֹוָתּה", ווען א מענטש לערנט גמרא פארברענט ער די קליפה 

עם מענטש נישט וואס ווארפט אראפ א מענטש אין פגם הברית און דאס ראטעוועט ד

אראפצופאלן אין די עקלדיגע עבירה; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט, 

"ֶׁשֵאין ְצִריִכין  (שיחות הר"ן, סימן עו):דאך זאלסטו זאגן די ווערטער, אזוי ווי דער רבי זאגט 

דארף נישט  ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען
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זאגן די ווערטער, 'ּוִמֵּמיָלא ָיִבין' און  –פארשטיין דאס לערנען, מען דארף נאר לערנען 

מען וועט שוין סיי ווי פארשטיין; אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז מען זוכה אז דער קאפ 

עפענט זיך אויף און במשך הזמן הייבט מען אן צו פארשטיין. איך האב דאס געזען ביי 

 חורים און אינגעלייט וואס האבן געפאלגט דעם רבי'ן בתמימות ובפשיטות.אסאך ב

פאר מען הייבט אן לערנען אויפן "דרך הלימוד" פונעם רבי'ן זוכט מען ראיות, 

מען וויל זיכער מאכן אז עס הייסט געלערנט, אבער ווי נאר דער מענטש הייבט אן 

ט קיין שום ראיות צי עס הייסט לערנען אויפן "סדר דרך הלימוד" דארף ער שוין ניש

אזוי ווי  "א ראיה בין איך",געלערנט צי נישט, מען קוקט זיך אליין אן און מען זאגט: 

ר' נחמן טולטשינער פלעגט זאגן ווען מען פלעגט אים בעטן ער זאל דערציילן א מופת 

ז געווארן פון ר' נתן, פלעגט ער זאגן: "א מופת בין איך; פון 'נחמן וואסער טרעגער' אי

 'ר' נחמן טולטשינער'".

ר' נחמן טולטשינער האט אמאל אלץ יונגער בחור געהערט ווי ר' נתן זאגט תורה, 

די וועלט איז נישט, און מען און אינמיטן די תורה האט ר' נתן געזאגט די ווערטער: "

ער די ווערט קען זי נישט באקומען, תורה ותפילה איז יא, און מען קען עס באקומען";

איז אים אריין אין הארץ און ער האט זיך אנגעהויבן צו דרייען ביי ר' נתן, ווען ר' נתן 

האט געזען אז ער האט אין זיך אסאך תמימות האט ער אים מקרב געווען און אים 

געזאגט ווי אזוי ער זאל לערנען וכו', ביז ער איז געווארן ר' נחמן טולטשינער זכרונו 

 לברכה.

ווען א מענטש הייבט אן צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן, ער נעמט  דאס זעלבע איז

א משניות און הייבט אן זאגן א פרק נאך א פרק, ער ענדיגט איין מאל משניות און 

נאכאמאל משניות; ער נעמט א גמרא און הייבט אן לערנען בלעטער גמרא אפילו אן 

ס איז יא געלערנט אדער דער מענטש דארף שוין נישט קיין ראיות צי ע -פארשטיין 

שוין נישט וואס דער זאגט וואס יענער זאגט, וואס דער רבי אים אינטערעסירט נישט, 

 "א מופת בין איך!" א ראי' בין איך!"האלט און וואס דער מפורסם זאגט, ער שרייט: "

וואס איך האב נישט געלערנט און אפילו נישט געוויסט די נעמען פון די  -פון מיר 

איז געווארן איינער וואס לערנט ברוך השם, איך פארפעל נישט קיין איין טאג  – מסכתות

 .פון מיינע שיעורים

 א פרייליכן שבת!

~~~~~~~~~~ 

 



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכה' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | נא    

 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 זייט איך בין געווען אין אומאן, בין איך גאר ערגער געווארן, וואס טו איך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר צוריק בין איך געוואויר געווארן פון הייליגן רבי'ן, איך בין געפארן קיין אומאן ווייל איך פאר דריי 

בין געווען זייער דערביטערט און פארווייטאגט אויף מיינע שלעכטע מעשים, איך האב נישט געגלויבט אז איך 

ארן לתשובה ביים ציון הקדוש, וועל אפילו האבן אן הרהור תשובה, אבער פאקטיש בין איך זייער נתעורר געוו

און למעשה בין איך שוין געווען דריי מאל ביים ציון, צוויי דערפון אום ראש השנה, און איך האף צו פארן אויך 

 אויף די קומענדיגע ראש השנה בעזר ה'.

איך שפיר אבער אז זייט איך בין געווען ביים ציון בין איך נאר ערגער געווארן, אמת טאקע אז אן 

תעוררות און א רצון האב איך באקומען ביים ציון, עס טוט מיר שוין וויי מיינע עבירות, און דער רבי געבט ה

מיר א האפענונג אז איך וועל נאך אמאל ווערן גוט, אבער פאקטיש בין איך ממש ווי געבינדען אין קייטן ביים 

עגליך זיך צוריקצוהאלטן, אפשר קענט יצר הרע, ווען עס קומט מיר אונטער א נסיון איז מיר ממש נישט מ

 איר מיר געבן אן עצה וואס צו טון?

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

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

 ... נרו יאיר. לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ייליגן רבינ'ס ציון אין אומאן וואויל איז דיר אז דו האסט זוכה געווען צו זיין ביים ה

ווער עס  )חיי מוהר"ן, סימן רכה(און זאגן דארט דעם תיקון הכללי; דער רבי האט צוגעזאגט 

וועט קומען צו זיין ציון, ער וועט זאגן דעם תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהילים 

בן א פרוטה ) און גענ", ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, א"ט"ז, ל"ב, מ -(קאפיטל 

לצדקה פאר זיין זכות, אפילו ער האט געטון די הארבסטע עבירות, "וועל איך מיר לייגן 

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

 נעמען פון שואל תחתית".

רבי'ן פאלסטו  ו ביסט מקורב געווארן צום הייליגןדאס וואס דו שפירסט אז זייט ד

אראפ מער און מער, דאס איז ווייל פאר דו האסט זיך דערוויסט פון הייליגן רבי'ן ביסטו 

געווען אין א הסתר שבתוך הסתר, דו האסט בכלל נישט געוויסט אז דו טוסט שלעכטס. 

עס איז דא אמאל וואס דער אייבערשטער איז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נו):דער רבי זאגט 
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באהאלטן פונעם מענטש "ְּבַהְסָּתָרה ּתֹו ַהְסָּתָרה", אין א דאפעלטע באהעלטעניש, 

ר "ְּדַהְינּו ֶׁשַהַהְסָּתָרה ְּבַעְצָמּה ִנְסֶּתֶרת ִמֶּמּנּו ְּדַהְינּו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִנְסָּת 

ייבערשטן איז פון אים פארהוילן, "ֲאַזי ִאי ִמֶּמּנּו", דאס אליינס אז ער איז ווייט פונעם א

ֶאְפָׁשר ְּכָלל ִלְמצֹא אֹותֹו ֵמַאַחר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ער זוכט בכלל נישט 

אויף דעם אייבערשטן ווייל ער ווייסט נישט אז עפעס פעלט אים, נאר ווען דער מענטש 

פ דעם ערשטן הסתר, מען הייבט אן שפירן און יק נעמט דער צדיק אראקומט צום צד

זען וואס מען טוט אלץ, מען הייבט אן זען ווי ווייט מען איז פון די קדושה, וויפיל מען 

 דארף אלץ מתקן זיין, דעמאלט הייבט מען אן זוכן א וועג דאס אלעס צו פאררעכטן.

מיט שמחה,  מענטשן פרעגן פארוואס די ברסלב'ע אידן זענען שטענדיג פארנומען

זיי זוכן וועגן זיך פרייליך צו מאכן, אנדערע חסידים זענען נישט אזוי פארנומען זיך 

פרייליך מאכן; דער תירוץ איז אז וויבאלד מיר האבן דעם רבי'ן וואס נעמט אראפ דעם 

ערשטען הסתרה הייבט מען אן זען ווי אזוי מען זעט אויס, מען הייבט זיך אן צו פרעגן: 

 איך אויף דער וועלט?" ביז מען איז זוכה אלעס צו פאררעכטן. "וואו בין

דעריבער זאלסטו נישט זאגן אז דו ווערסט נאר ערגער וכו'; דאס איז נאר ווייל 

יעצט האט דיר דער רבי אויפגעוועקט פון דיין טיפן שלאף, דערפאר הייבסטו אן צו זען 

דו האסט נישט געטראכט פאר  וואס עס טוט זיך מיט דיר. דו שרייבסט דאך אליינס אז

דעם אז דו וועסט נאך זוכה זיין צו האבן הרהורי תשובה, נאר ווען דו ביסט געקומען 

קיין אומאן האט זיך דיר געעפענט דיין הארץ און דו האסט תשובה געטון אויף אלע 

 דיינע מעשים, און יעדע מאל דו לערנסט די ספרים פון הייליגן רבי'ן ברענגט דאס אריין

אין דיר א האפענונג, דעריבער זאלסטו אודאי קומען קיין אומאן אויף ראש השנה 

 וועסטו זוכה זיין ארויס צו קריכן פון דיין טיפע בלאטע און אלעס פאררעכטן.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

l... 

~~~~~~~~~~ 
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 וואס טוט מען ווען מ'איז אמאל א גלח און אמאל א מלאך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין בטבע א מענטש וואס מ'רופט "אמאל א גלח און אמאל א מלאך", אסאך מאל פיל איך 

זייער ווייט פונעם  מורא'דיג דערהויבן, איך שפיר אז איך בין נאנט צום אייבערשטן, אבער אסאך מאל פיל איך

 אייבערשטן.

געווענליך ווען אייבערשטער שפיר אמת'דיג דערהויבן, כאפ איך נאכדעם אזא שטארקע קלאפ אז איך 

פאל ממש אריין אין שאול תחתית, און דעמאלט טראכט איך אז אפשר לוינט זיך בכלל נישט צו זיין נאנט 

 בשך ולא מעוקצך.צום אייבערשטן אויב קומט נאכדעם אזא קלאפ, לא מדו

 אפשר קען דער ראש ישיבה שליט"א מיר געבן אן עצה וואס צו טון?

 א גרויסן יישר כח

 שמעון

 תשובה:

 אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן כ"ד, נצבים ' פרשתגיום  - בעזרת ה' יתברך

  יאיר. נרו שמעון לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ה פאר דיר; דער רבי איז מחזק א מענטש דעם הייליגען רבינ'ס ספרים איז די עצ

אז מען זאל נישט ווערן צעפאלן ווען מען זעט זיך נאכאמאל אין די הענט פונעם יצר 

 הרע, נאר מען זאל ווייטער דינען דעם אייבערשטן.

 "ְּכֶׁשּנֹוֵפל ָאָדם ִמַּמְדֵרָגתֹו ֵיַדע (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רסא):דער הייליגער רבי זאגט 

ֶׁשִּמן ַהָּׁשַמִים הּוא", ווען א מענטש שפירט ווי ער פאלט אראפ פון זיין מדריגה זאל ער 

וויסן דאס איז פון הימל, "ִּכי ִהְתַרֲחקּות ְּתִחַּלת ִהְתָקְרבּות", ווייל דאס איז דער וועג ווי 

יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרב  אזוי מען איז מקרב דעם מענטש צום אייבערשטן, "ַעל ֵּכן ָנַפל, ֶׁשִּיְתעֹוֵרר

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", דאס וואס מען שפירט זיך אראפגעפאלן איז נאר אז מען זאל זיך מער 

דערנענטערן צום אייבערשטן, "ַוֲעָצתֹו ֶׁשַּיְתִחיל ֵמָחָדׁש ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּכִאּלּו א 

אנהייבן דינען דעם אייבערשטן ִהְתִחיל ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעֹוָלם", די עצה איז מען זאל 

פונדאסניי כאילו מען האט נאך קיינמאל נישט עוסק געווען אין דעם, "ְוֶזה ְּכָלל ָּגדֹול 

ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש", זיך כסדר באנייען איז א גרויסע 

פון פריש צו דינען דעם אייבערשטן,  יסוד אין עבודת השם, מען זאל שטענדיג אנהייבן

און ר' נתן פירט אויס: "ְוַעֵּין ִעְנָין ֶזה עֹוד ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 
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יל ְּבָכל ַּכָּמה ָצִרי ָהָאָדם ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ה' ְוִלְבִלי ִלּפֹל ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרק ְלַהְתִח 

ַּפַעם ֵמָחָדׁש", לערן דעם רבינ'ס ספרים וועסטו זען ווי סאך מען דארף ארבעטן אויף 

זיך כסדר אויפצופרישן און זיך נישט לאזן צעברעכן פון קיין שום זאך  -דער נקודה 

 אויף דער וועלט. ַעֵּין ֵהיֵטב ְּבִעְנָין ֶזה, ְוֶיֱעַרב ְל ָלַעד.

יליגן רבינ'ס ספרים וועסטו נישט ווערן צעפאלן פון מאך זיך א שיעור אין הי

גארנישט; אפילו דו וועסט שפירן ווייטער ווי דו האלסט אין איין אראפ פאלן וכו' 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן וועסטו דאס נישט אנקוקן ווי א נפילה. דער הייליגער רבי זאגט 

", מענטשן 'ִּפְתאֹם ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשָּנְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה"ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה, ֶׁש  כה):

זענען זיך טועה, עס דאכט זיך זיי ווי זיי פאלן אראפ פון זייער עבודת השם, "ּוֶבֱאֶמת 

ְּבִרין ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל, ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין ּוִמְתּגַ 

ֵמָחָדׁש ַהְּקִליּפֹות ֶׁשֵהם ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל, ַעל 

ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ַלֲחזֹר ּוְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ַהְּקִליּפֹות ְוַהְּמִניעֹות ְוכּו' 

ְּבָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה ֵמָחָדׁש, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל ַּכַּנ"ל", דאס איז נאר ווייל ֶׁש 

מען דארף גיין העכער און העכער אין עבודות השם און כדי צו קענען גיין העכער דארף 

נען מען אראפ גיין, מען דארף זיך נאכאמאל שטארקן אויף אלע קליפות וואס דאס זע

די אלטע מעשים וואס מען האט געטון, דעריבער זעט דאס אויס ווי מען איז אראפ 

 געפאלן, אבער באמת איז דאס נישט קיין נפילה.

דער עיקר זאלסטו זיך צוגעוואוינען זיך אויס צו רעדן דיין הארץ צום אייבערשטן, 

שט אויף צו זאגן: הער ני "באשעפער איך וויל זיין גוט";הער נישט אויף אים צו בעטן: 

"טאטע איך וויל זיין אן ערליכער איד, עס איז מיר אזוי שווער, וויפיל איך פרוביר פאל 

וויסן זאלסטו אז יעדעס ווארט וואס מען בעט דעם אייבערשטן גייט ארויף  איך צוריק".

 אז קיין איין גוטע ווילן (תרומה קנ:)אויבן אין הימל. נאך מער שטייט אין זוהר הקדוש 

ווערט נישט פארלוירן פונעם אייבערשטן; ווען א מענטש זעט אז ער איז נאך ווייט פון 

קדושה זאל ער בענקען און האפן צו זיין גוט, ווארטן און וועלן זיין ערליך, ביז ער וועט 

זוכה זיין צו זיין שטארק און דינען דעם אייבערשטן זיין גאנץ לעבן, איז דאך זיכער אז 

לה ווערט נישט פארפאלן, עס נעמען זיך צוזאמען אלע גוטע ווערטער ביז קיין איין תפי

 מען איז זוכה אנצוקומען צו אלע מדריגות.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 אש השנה, איז אויך ביים רעדן צום אייבערשטן?דער ענין צו רעדן ווייניג אום ר

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דאס וואס דער רבי זאגט אז מ'זאל ווי ווייניגער רעדן אום ראש השנה, מיינט אויך מ'זאל ווייניג רעדן 

 צום אייבערשטן אום ראש השנה?

 אפרים

 תשובה:

 , שנת תשע"ח לפרט קטןיום ג' פרשת נצבים, כ"ד אלול - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אפרים נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ְּברֹאׁש־ַהָּׁשָנה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ְצִריִכין  (שיחות הר"ן, סימן כא):דער הייליגער רבי זאגט 

ְלַמֵעט ְּבִדּבּור ְמאֹד ְמאֹד", ראש השנה דארף מען זייער אכטונג געבן צו רעדן וואס 

גער, "ְוָאַמר: ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ָצִרי ְלַדְקֵּדק ָּבֶזה ְּביֹוֵתר", נאך האט דער רבי געזאגט אז ווייני

א גרויסער מענטש דארף נאך מער אכטונג געבן נישט צו רעדן קיין איין איבעריגע 

ַמה ֶּׁשָּיַסד ַרִּבי  ווארט ראש השנה, "ַעל־ֵּכן הּוא ֵאינֹו אֹוֵמר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאִפּלּו ַהַּפִיט, ַרק

ֶאְלָעָזר ַהָּקִליר, ֲאָבל ְׁשָאר ַהַּפִיט ֵאינֹו אֵֹמר, ֵמֲחַמת ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ָצִרי ְלַדְקֵּדק ָאז ְּביֹוֵתר 

ִלְבִלי ְלַדֵּבר ׁשּום ִּדּבּור ֶׁשֵאינֹו ֻמְכָרח", דעריבער האט דער רבי זיך געפירט נישט צו זאגן 

, ער האט נאר געזאגט נאר די פיוטים וואס דער הייליגער די אלע פיוטים ראש השנה

רבי אלעזר הקליר האט מתקן געווען, ווייל ראש השנה דארף מען זייער אכטנג נישט צו 

 רעדן נאר וואס מען מוז.

אזוי פירן זיך טאקע אלע אנשי שלומינו מדור דור נישט צו רעדן ראש השנה; מען 

' אויף גאנץ ראש השנה, ווייל ראש השנה איז מען איז מקבל אויף זיך א 'תענית דיבור

דן דעם מענטש אויף אלע זיינע מעשים, און דער רבי זאגט בשם דעם הייליגן בעל שם 

טוב זכותו יגן עלינו אז פאר מען איז גוזר א גזירה אויפן מענטש שטעלט מען פאר דעם 

ארא שטראף מען מענטש ער זאל זיך אליינס פסק'נען און דער מענטש פסק'נט וואספ

דאס הייסט דער מענטש שמועסט פון  (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן קיג)זאל אים געבן 

אנדערע, ער דערציילט וואס א צווייטער האט געטון, פרעגט אים איינער: "וואס זאגסטו 

אויף דעם?" און ער פסק'נט אפ אז מען דארף יענעם געבן אזאנס און אזעלעכס, ער 

אז ער האט זיך יעצט אליינס גע'פסק'נט. דער אייבערשטער הערט צו כאפט נישט 

אויף א צווייטן, און אזוי שטראפט מען דעם מענטש  טרעד מענטשא יעדעס ווארט וואס 
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זעלבסט. דעריבער דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו רעדן אויף א צווייטן א גאנץ 

(ראש ן ערי חיים און ספרי מתים אפיאר, בפרט ראש השנה וואס דעמאלט זענען די ספ

; דעריבער פירן זיך אנשי שלומינו נישט צו רעדן א גאנץ ראש השנה. וואויל השנה לב:)

 איז דעם וואס פירט זיך מיט די הנהגה.

אבער ווען עס קומט צו רעדן צום אייבערשטן דעמאלט איז 'כל המרבה בתפילה 

טן און מען בעט אים ער זאל רחמנות הרי זה משבח', ווי מער מען רעדט צום אייבערש

 האבן איז מען מער פארזיכערט צו האבן א גוט יאר.

ראש השנה איז א צייט וואס מען קען פועל'ן גרויסע ישועות; חכמינו זכרונם 

(ראש השנה לברכה רעכענען אויס גרויסע ניסים וואס האט אלץ פאסירט אום ראש השנה 

הות שרה אמינו, רחל אמינו און חנה נפקד געווארן ראש השנה זענען די הייליגע אמ יא.)

מיט קינדער; ראש השנה איז יוסף ארויס פון תפיסה; ראש השנה האט זיך אויפגעהערט 

די ארבעט פאר די אידן אין מצרים; ראש השנה איז א צייט וואס מען קען פועל'ן 

איינער זוכה  קינדער, ערליכע קינדער און נחת פון די קינדער; ראש השנה קען יעדער

זיין ארויס צו גיין פון זיין אייגענע תפיסה, אזוי ווי יוסף הצדיק איז ארויס פון תפיסה; 

ראש השנה קען מען פועל'ן פרנסה בניקל, מען זאל נישט דארפן ארבעטן אזוי ביטער 

 שווער, אזוי ווי די שיעבוד מצרים האט זיך אויפגעהערט ראש השנה.

ואל הנביא'ס מאמע אז זי איז געהאלפן געווארן ראש שמ -מיר געפונען ביי חנה 

א א, -(שמואלהשנה, נאר ווייל זי האט אסאך געבעטן דעם אייבערשטן, אזוי ווי עס שטייט 

"ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה'", חנה האט אסאך געדאווענט צום אייבערשטן  יב):

(ירושלמי רן, זאגן אויף דעם חכמינו זכרונם לברכה פאר קינדער ביז זי איז געהאלפן געווא

"ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִּבְתִפָּלה ֶנֱעֶנה"; פון דא זעט מען אז דורכדעם וואס מען  ברכות פרק ד, הלכה א):

 דאווענט און מען בעט אסאך דעם אייבערשטן ווערט מען געהאלפן.

אך תפילה אלע זעט מען אז ראש השנה איז א צייט וואס מען קען פועל'ן מיט אס

 ישועות.

דער אייבערשטער זאל אונז געבן א גוט יאר, אידישע קינדער זאלן שוין 

יעדער איינער פון זיין אייגענע גלות, און מיר זאלן שוין אלע זוכה  -אויסגעלייזט ווערן 

 זיין צו די גאולה כלליות.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 איז דער מנהג אין ברסלב וועגן רעדן ביים דאווענען? וואס

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איז דא ערגעץ וואו אין די ברסלב'ע ספרים וואו עס ווערט געברענגט וועגן דעם ענין פון נישט רעדן 

 ביים דאווענען וכדומה?

 אשר

 תשובה:

 ת תשע"ט לפרט קטןיום א' פרשת האזינו, ז' תשרי, שנ - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד אשר נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 אין ברסלב איז דער ספר המנהגים דער שלחן ערוך!

עס איז באוויסט דעם סיפור אז א איד איז געקומען צום הייליגן רבי'ן מיט זיינע 

בי חידושים וואס ער האט מחדש געווען אויף א תורה אין ליקוטי מוהר"ן, האט דער ר

זיך אנגערופן און געזאגט: "איר מעגט קנייטשן מיין ספר ווי אזוי איר ווילט (דאס 

מיינט, איר קענט זאגן אלע סארט פשטים אין מיינע תורות), מיט איין תנאי, אז איר 

זאלט נישט אפטרעטן פון א סעיף קטן אין שלחן ערוך"; ווייל ביים רבי'ן איז געווען 

 אוועק גיין פון הלכה. דער עיקר אז מען זאל נישט

"ֲאִפּלּו  (ברכות ל:):וואס דארף מען מער פון דעם וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א ְיִׁשיֶבּנּו", מען טאר נישט מפסיק זיין אינמיטן דאווענען צו  -ַהֶּמֶל ׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו 

ך נישט ענטפערן, רעדן מיט איינעם, אפילו א קעניג באגריסט דעם מענטש טאר מען אוי

ס טאר וארום זיינע פא ַיְפִסיק", און אפילו א שלאנג איז  -"ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ָּכרּו ַעל ֲעֵקבֹו 

מען אויך נישט מפסיק זיין; און אודאי סתם צו רעדן איז זיכער אן איסור. אזוי ווערט 

ן טאר מען נישט רעדן , אז בשעת'ן דאווענע(אורח חיים, סימן צו)גע'פסק'נט אין שלחן ערוך 

 און נישט טון קיין שום זאך וואס נעמט אוועק די מחשבה פונעם דאווענען.

אז דו ווילסט וויסן די הארבקייט פון רעדן ביים דאווענען, קוק וואס דער הייליגער 

אין שול "ּוָמאן ְּדִאְׁשָּתֵעי ְּבֵבי ְּכִניְׁשָּתא", ווער עס שמועסט  (זוהר ואתחנן, רסו:):זוהר זאגט 

בשעת'ן דאווענען, "ַווי ֵליּה ְּדַאְחֵזי ִּפרּוָדא", וויי פאר אים אז ער טיילט זיך אפ פונעם 

אייבערשטן, "ַווי ֵליּה ְּדָגַרע ְמֵהיְמנּוָתא", וויי פאר אים אז ער גייט אוועק פון די אמונה, 

פאר אים אז ער האט נישט קיין חלק  "ַווי ֵליּה ְּדֵלית ֵליּה חּוָלָקא ֶּבֱאָלָהא ְּדִיְׂשָרֵאל", וויי

באלוקי ישראל, "ְּדַאְחֵזי ְּדֵלית ֵליּה ֱאָלָהא", ער ווייזט אז עס איז נישט דא קיין 
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באשעפער, "ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ַתָּמן", אז דער אייבערשטער געפונט זיך נישט אין שול, 

זיך מיט קלות און ער גרינגשעצט  "ְוַאְנִהיג ְקָלָנא ְּבַּתִּקיָפא ִעָּלָאה", דעריבער פירט ער

 אינעם אייבערשטן; זעט מען פון דעם ווי הארב עס איז צו רעדן ביים דאווענען.

מען דארף זייער אכטונג געבן ווען מען קומט אין שול נישט צו רעדן ביים 

דאווענען, אויך צוליב חינוך הבנים; ווייל ווען קינדער זעען ווי דער טאטע שמועסט 

ענען ווערט ביי זיי ביליג דאס גאנצע דאווענען, ביז זיי וועלן אינגאנצן אפלאזן ביים דאוו

 דאס דאווענען. דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו רעדן בשעת'ן דאווענען.

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

 א גמר חתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ואס טוט מען מיט א פראבלעם אין די אויגן?ו

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל וויל איך אייך דאנקען אויף די געוואלדיגע חיזוק און עצות וואס איר געבט, סיי ביי די דרשות 

 און סיי ביי די בריוו.

ליכטיגע קינדערלעך, דער  איך האט ב"ה חתונה געהאט שוין א שיינע פאר יאר, א וואוילע ווייב מיט

פראבלעם איז אבער אז מיין ווייב ליידט פון א געוויסע געזונטהייט פראבלעם אין די אויגן, און דאס שטערט 

זייער שטארק אונזער לעבן. מיין ווייב האט גאר גרויס דרוק פון דעם פראבלעם, און איך ארבעט זייער שווער 

נאכט, און מיט דעם אלעם מוטשע איך זיך אהיימצוברענגען ברויט פאר פרנסה פון פארטאגס ביז זיבענע ביי

 אין שטוב, ווייל די אלע דאקטורים און טערעפי קאסט אפ שווערע געלטער, און מיר זעען נישט קיין ישועה.

איך דארף פשוט האבן וויכטיג חיזוק אז איך זאל נישט משוגע ווערן פון אזויפיל לחץ, איך האף איר 

 ען מחזק זיין, און מתפלל זיין פאר מיר.וועט מיר קענ

 א גרויסן יישר כח, לוי

 תשובה:

 בעזרת ה' יתברך

 יום א' פרשת וזאת הברכה, י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, שנת תשע"ט לפרט קטן

 

 לכבוד לוי נרו יאיר.
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 אות ראיה, סימן י): (ספר המידות,נעם די רפואה פון הייליגן רבי'ן; דער רבי זאגט 

"ִהְסַּתְּכלּות ַעל ֶאְתרֹוג הּוא ְרפּוָאה ִלְכֵאב ֵעיַנִים", קוקן אויפן אתרוג איז א רפואה פאר 

 ף דיצו קוקן אויאויגן ווייטאג; דעריבער פירן זיך אנשי שלומינו ברסלב'ע חסידים 

 -י אויגן א רפואה אויף דהאבן אתרוג דורכאויס דעם גאנצן יום טוב סוכות כדי צו 

וועט זי האבן א אזוי  ,חניות ובגשמיות. זאג דיין ווייב זי זאל קוקן אויפן אתרוגובר

 זי וועט ארויס גיין פון אלע פראבלעמען און פון אלע לחצים. ,רפואה אויף די אויגן

נעמט אריין דעם אייבערשטן אין אייער לעבן וועט איר אוועק נעמען פון זיך אלע 

"ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכֵאב ֵעיַנִים  (ספר המידות, אות המתקת הדין, סימן יד):ער רבי זאגט דינים; דער הייליג

אֹו ְּכֵאב ֵמַעִים, ְּבָידּוַע ֶׁשִּדיִנין ׁשֹוִרין ָעָליו", ווער עס האט אויגן ווייטאג אדער בויך 

 -זיך  ווייטאג איז א סימן אז דינים רוען אויף אים; די עצה אוועק צו נעמען דינים פון

אז מען זאל אריין נעמען דעם אייבערשטן אינעם לעבן, מען זאל גלייבן אז דער 

אייבערשטער פירט דער וועלט און עס איז נישט דא אזא זאך ווי טבע, מקרה, מזל, נאר 

(ספר המידות, אלעס קומט פון אים, דעמאלט ווערן בטל אלע דינים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ִמי ֶׁשִּדיִנין ׁשֹוִרין ָעָליו, ִיְסַּתֵּכל ְּבָכל ַּפַעם ַעל ַהָּׁשַמִים", אויב מען  ן כה):אות המתקת הדין, סימ

האט אויף זיך דינים זאל מען כסדר קוקן אויפן הימל; אזוי וועט מען זיך דערמאנען אז 

וועלט, ער מאכט גאנצע עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט וואס ער פירט די 

 ט בטל אלע דינים און אלע שלעכטס.רט אלעס, דעמאלט וועאלעס און טו

אז מען נעמט אריין דעם אייבערשטן אינעם לעבן ווערן בטל אלע דינים און מען 

א כישוף מאכער'ן  (סנהדרין סז:):לעבט א חיים טובים. חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

רבי חנינא איר אט האט געוואלט מאכן כישוף אויפן הייליגן אמורא רבי חנינא, ה

מאכן געזאגט: "ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ְּכִתיב", דו קענסט פראבירן 

עס שטייט אין די ווייל נישט מורא פון דיר, אבער ווילסט איך האב  ווויפיל דכישוף 

בערשטן; זעט מען אויסערן איידא נישט גאר"ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", עס איז  (דברים ד, לה):תורה 

 פון דעם אז ווען מען לעבט מיטן אייבערשטן ווערן בטל אלע דינים און אלע כישוף.

געהיילט ווערן פון אלע פראבלעמען; דו זיי אויסמאך פרייליך דיין ווייב וועט זי 

 (שבת קכט.):איר טערעפיסט ווייל דו קענסט איר אויסהיילן. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 -א ִּבְפֵני ַּבְעָלּה ְוִאְצְטִניַאְּת, רבא'ס ווייב ְּדַרב ִחְסָּדא ָטְבָלה ְּבגֹו ְּתָלִתין יֹוִמין ֶׁש "ְּבַרֵּתיּה 

האט זיך פארקילט; רבא איז דעמאלט נישט געווען  -זי איז געווען רב חסדא'ס טאכטער 

 אין שטוב ער איז געווען אין ישיבה אין פומבדותא, "ְוַאְמטּוי ְלַעְרָסה ַּבְתֵריּה ְּדָרָבא

ְלפּוְמַּבִדיָתא", האט מען איר געטראגן מיט איר בעט קיין פומבדיתא וואו רבא איז 



טתשע" ְוזֹאת ַהְּבָרָכהפ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       ס | 

געווען ראש ישיבה און זי איז אויסגעהיילט געווארן, עיין שם; זעט מען אז דער מאן 

איז דער וואס דארף מחזק זיין און פרייליך מאכן די ווייב מיט גוטע ווערטער און מיט 

 וועק אלע פראבלעמען און אלע קראנקהייטן.ליבשאפט, דעמאלט גייען א

 דער אייבערשטער זאל העלפן דיין ווייב זאל האבן א רפואה שלימה.

... 

~~~~~~~~~~ 


