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 ווי אזוי צו האנדלען מיט עלטערן וועלכע האבן א סמארט פאון.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ז' תשרי, יום א' פרשת האזינו -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן א בריוו פון דיין ווייב.

פרעגט וואס זי זאל טון אז איר זענט זייער מקפיד אויפצוציען אייער שטוב על  זי

פאון, טעבלעט, -פי תורה און איר ברענגט נישט אריין אין שטוב קיין סמארט
קאמפיוטער וכדומה, אבער וואס זאל מען טון ווען די עלטערן קומען אין שטוב מיט 

בילדער וכו', צי מען מעג זאגן פאר די פאון און ווייזן פאר די קינדער -זייער סמארט

פאון בשעת די קינדער זענען דארט, -עלטערן זיי זאלן נישט ארויס נעמען זייער סמארט
פאון -און פארלאנגען פון זיי אז זיי זאלן נישט ווייזן פאר די קינדער אויף די סמארט

 בילדער פון משפחה וכדומה לזה.

זייער א הארבע מצוה און מען דארף זייער וויסן זאלט איר אז כיבוד אב ואם איז 
(פרק ה' מהלכות ממרים, סימן אכטונג געבן אויף די כבוד פון די עלטערן. דער רמב"ם שרייבט 

"ָּכל ַהְמַבֶּזה ָאִביו אֹו ִאּמֹו ֲאִפילּו ִּבְדָבִרים ַוֲאִפּלּו ִּבְרִמיָזה ֲהֵרי ֶזה ָארּור ִמִּפי ַהְּגבּוָרה,  טו):
ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו'", אויב מען פארשעמט עלטערן אפילו נאר ' (דברים כז, טז):ֶׁשֶּנֱאַמר 

איז מען שוין פארשאלטן פונעם אייבערשטן;  -מיט ווערטער, אדער אפילו נאר ברמיזה 
"ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ְמַבֶּזה אֹוָתם ְּבִלּבֹו ִּבְלָבד,  (ספר חרדים פרק ט, סימן לה):נאך מער ווערט געברענגט 

ָארּור ֶזה", אפילו מען לאכט זיך אויס פון עלטערן בלויז במחשבה, איז  ֲהֵרי הּוא ִּבְכָלל
מען שוין אויך פארשאלטן פונעם אייבערשטן, עיין שם; דעריבער דארף מען זייער 

אכטונג געבן ווען מען רעדט מיט עלטערן צו רעדן צו זיי בדרך כבוד, מיט דרך ארץ און 
 הכנעה.

אריין אין אייער שטוב קיין שום כלי וואס  וואויל איז אייך אז איר נעמט נישט
ערליכע אידן נעמען נישט אריין אין שטוב, איר ווילט אויפצוען ערליכע אידישע דורות, 

אבער פון די אנדערע זייט דארפט איר וויסן אז דער שטערקסטער חינוך פאר די קינדער 
ויסשפילן, קינדער איז זיי ווייזן ווי מען שעצט די עלטערן; קינדער קען מען נישט א

ווייסן אלעס און כאפן אלעס אויף. אפילו ווען מען פירט זיך מער אפגעהיטן פון די 
עלטערן וכו' טאר מען נישט רעדן צו זיי מיט חוצפה און זלזול, מען טאר נישט אוועק 

מאכן די עלטערן ווי אזוי זיי פירן זיך, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן פאר זיי און 
 אידן אז אלע זאלן תשובה טון און זיך פירן על דרך התורה.פאר אלע 
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אז איר וועט מכבד זיין אייערע עלטערן און פון די אנדערע זייט וועט איר ווייטער 

זיין שטארק מיט אייער וועג פון חינוך וכו' וועלן אייערע עלטערן אליינס האבן שכל 
ך שעצן און אפילו במשך די צייט נישט צו קומען צו אייך מיט דעם וכו', זיי וועלן איי

 אייך נאכמאכן.

 איך האף אז איר וועט זיין א מבין דבר מתוך דבר צו וויסן ווי אזוי זיך צו פירן.

 א גמר חתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די ווייב דערקענט אויפ'ן מאן וואס ער איז.

שנת תשע"ט יום ה' פרשת האזינו, י"א תשרי, מחרת יום הכיפורים,  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

איך האב ערהאלטן א בריוו פון דיין ווייב תחי', איך ווארט צו באקומען פון דיר א 

 בריוו.

איך מוז דיר זאגן אז עס איז מקיום געווארן ביי דיר וואס חכמינו זכרונם לברכה 
ַּדְרֵכי ִאיׁש, ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו",  "ִּבְרצֹות ה' (משלי טז, ז):אויפן פסוק  (בראשית רבה נד, א):זאגן 

ווער זענען זיינע פיינט? ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן "זּו ִאְׁשּתֹו", דאס איז די ווייב; ווען א מענטש 
פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין דעמאלט וועט זיין ווייב מעיד זיין אז ער איז אן 

רייסט קיינמאל נישט אויף איר; אפילו ווען זי ערליכער איד. דיין ווייב שרייבט אז דו ש
פארלירט זיך ערב שבת און ערב יום טוב ענטפערסטו איר קיינמאל נישט צוריק, וואויל 

 איז דיר און וואויל איז דיין חלק.

 איך האב ערהאלטן די געלט; א גרויסן יישר כח פארן מיר העלפן אויף יום טוב.

 ווייב.איך שיק דיר דא א בריוו פאר דיין 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 אמונה היילט אויס אלע גייסטישע קרענק.

יום ה' פרשת האזינו, י"א תשרי, מחרת יום הכיפורים, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק



| פ' ֹנח תשע"ט הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ג    

 לכבוד מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

יך נישט פארשטעלן די שמחה וואס האט מיך באנומען נאכדעם וואס איר קענט ז

איך האב געליינט אייער בריוו וואו איר שרייבט אז איר זענט שוין היינט געזונט און 
שטארק; עס גייט נישט אריבער א טאג וואס מענטשן זאלן זיך נישט אויסרעדן זייער 

ורים אבער נישט אלע קומען צוריק לעבן, מענער פרויען פארציילן זייערע צרות און יס
דערציילן ווי אזוי דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן. איר שרייבט מיר אז איר ווערט 
שוין נישט דערשראקן פון יעדע זאך, איר לעבט מיטן אייבערשטן און אלעס איז ביי 

 אייך תפילה.

איר האט זיך אויסגעהיילט מיט אמונה פשוטו כמשמעו, אזוי ווי דער רבי זאגט 

"ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִריך ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּפׂש ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלַחֵּזק  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ה):

ען איז ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה", דער עיקר אויף וואס א מענטש דארף ארבעטן צוצוקומ
אמונה, "ִּכי ֵיׁש סֹוְבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים ֶהֳחָלִאים ַרק ִּבְׁשִביל 

ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", ווייל עס זענען דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן מחלות, און זיי 
ס גייט ארויף אויף יסורי הנפש ליידן פון דעם נאר ווייל זיי האבן נישט קיין אמונה; דא

וואס מענטשן ליידן זיך נעבעך צאם. זאגט דער רבי ווייטער: "ִּכי ַעל ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה, 
א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה, ְולא ְזכּות ָאבֹות", ווען  -ָּבִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ֶׁשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם 

ה און ער ליידט נעבעך פון די מחלות וואס קומט פון א מענטש האט נישט קיין אמונ
חסרון אמונה, דאן העלפט אים נישט קיין רפואות, עס העלפט נישט קיין תפילה און 

דאס גייט ארויף אויף די יסורים וואס מענטשן מאכן נעבעך מיט  .אויך נישט זכות אבות
יעדער מיט זיינע שלעכטע  -פון אלע סארט יסורי הנפש; עס פייניגט זיי פון אינעווייניג 

 מחשבות, און די איינציגסטער רפואה אויף דעם איז אמונה.

ווען א מענטש נעמט אריין אין זיך די אמונה; ער ווייסט אז עס איז גארנישט דא 

אויף דער וועלט אויסער דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז "ְמַמֵּלא ָּכל ָעְּלִמין, 
ּוְבתֹוך ָּכל ָעְּלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר ְּכָלל", לעבט ער א ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְּלִמין, 

 רואיג לעבן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט פארפאסט א ניגון אויף די ווערטער ווען ער פלעגט 
גיין אין וואלד רעדן צום אייבערשטן; עס איז אים געווען זייער שווער אין אנהייב, ער 

צו זיין אליינס אין וואלד, פון די חיות וכו', האט ער זיך אונטער  האט מורא געהאט
געזינגען די ווערטער: "ְמַמֵּלא ָּכל ָעְּלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְּלִמין, ּוְבתֹוך ָּכל ָעְּלִמין, ֵאין ׁשּום 

ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרך ְּכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", ער האט דאס 
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'חזר'ט אן א שיעור, ביז ער האט שוין נישט געהאט קיין שום פחד פון קיינעם, פון גע

 דעם איז געווארן די שיינע ניגון אויף די ווערטער.

דערפאר אז איר שרייבט אז איר זענט ארויס געקראכן פון אייערע פחדים 
יר זיך (ענקזייעטי און פאניק אטאקעס) נאר דורך פאלגן דעם הייליגן רבי'ן, זאלט א

ווייטער שטארקן מיט אמונה און תפילה וועט איר ארויס גיין פון אלע שלעכטע 
 מחשבות.

דאס וואס איר פרעגט אויב איר דארפט נאך זאגן ווייטער די תפילה וואס איך האב 
אייך געשריבן וכו'; דער עיקר צו וואס א מענטש דארף צוקומען איז צו רעדן צום 

ט צו זיינס א חבר. אז איר קענט אליינס רעדן צום אייבערשטן אזוי ווי ער רעד
אייבערשטן איז דאס בעסער און שטערקער ווי צו זאגן די תפילה וואס איך האב אייך 

געשריבן; דאס האב איך נאר געשריבן אייך צו ווייזן ווי אזוי מען רעדט צום 
ום אייבערשטן, אבער אז איר שפירט שוין היינט אז איר קענט אליינס רעדן צ

 אייבערשטן זאלט איר זיך מאכן אייגענע תפילות און דאס בעטן.

אויף די צווייטע שאלה אז איר ווילט נאך קינדער וכו' און איר ווילט וויסן וואס 
איר דארפט טון פאר השתדלות; איר זאלט דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף 

.. תחי'. א גאנצן טאג זאלן אייערע אייערע צוויי ליכטיגע קינדערלעך ... נרו יאיר און .
ליפן שעפשען א לויב צום אייבערשטן אויף די צוויי מתנות וואס דער אייבערשטער 

האט אייך געגעבן, דאס איז גענוג פאר השתדלות; אז איר וועט דאס טון וועט אייך דער 
 יב ְלֻׁשְלָחֵנ"."ָּבַנִי ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסבִ (תהילים קכח, ג): אייבערשטער העלפן מיט 

דריטע שאלה, ווי אזוי קען מען אנהאלטן א לייכטע אטמאספער אין שטוב ווען 

עס קומט ערב שבת און ערב יום טוב; נעמט די עצה וואס דער רבי זאגט, וואס ער 
(שיחות אליינס פלעגט דאס טון יעדע ערב שבת און ערב יום טוב. דער רבי האט געזאגט 

ַעל  -ְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי, ְוֶׁשל ָּבַני, ְוַהְּתלּוִיים ִּבי "ְוַד  הר"ן, סימן ב):

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַר, ְוֶזה טֹוב ְמאֹד", איך פיר זיך אז יעדן טאג געב 
  -טן, און אלעס וואס איך דארף ערלעדיגן איך איבער דעם גאנצן טאג פארן אייבערש

סיי פון מיר און סיי פון מיינע קינדער, אז דער אייבערשטער זאל טון ווי אזוי ער 
 פארשטייט.

ווען עס קומט שבת  –זאגט דער רבי  –"ְוֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב", אזוי אויך 

ִהְתַנֲהגּות ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְוַהְּתנּועֹות ֶׁשל אֹותֹו ַהַּׁשָּבת אֹו און יום טוב, "ֲאַזי ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַה 
ַהּיֹום טֹוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַר", געב איך זיך אינגאנצן איבער פארן 

טֹוב, ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵׁשב ְוחֹוֵׁשׁש ְּכָלל אייבערשטן, "ַוֲאַזי, ֵאי ֶׁשִּמְתַנֵהג ְּבאֹותֹו ַהַּׁשָּבת ְויֹום 
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 ,א ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה ְּבַהְנָהַגת ְקֻדַּׁשת אֹותֹו ַהּיֹום, ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָמַסר ַהּכֹל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּמא

יום ְוָסַמ ָעָליו ִיְתָּבַר ְלַבד". אזוי בין איך רואיג און פרייליך פונעם שבת און פונעם 
 טוב, איך דארף נישט איבער טראכטן און איבער קלערן צי איך האב גוט געטון צי נישט.

דערפאר דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן פאר שבת און פאר עס קומט א 

יום טוב אז מען זאל זיין פרייליך, רואיג און צופרידן, און מען זאל נישט ווערן אנגעצויגן 
 ווי מען וויל.ווען זאכן גייען אנדערש 

פערטע שאלה, צי איר זאלט אנטון אייער מיידל מיט ווייסע שטרימפ לכבוד שבת 
ויום טוב, איר ווילט וויסן צי דאס איז א חיוב וכו'; עס איז נישט קיין חיוב אבער אז ביי 

אייך אין די משפחה און ביי אייך אין שטאט גייען אלע יונגע מיידלעך מיט ווייסע טייץ 
י גוט איר זאלט אויך אנטון אייער מיידל אזוי; אויף דעם וואס איר שרייבט אז איז אודא

איר האט א שטארקע נסיון אויף דעם, וועט איר באקומען מער שכר, אזוי ווי חכמינו 
ַאְגָרא", לויט ווי שווער עס קומט אן א  -"ְלפּום ַצֲעָרא  (אבות ה, כג):זכרונם לברכה זאגן 

(משלי לא, מט מען דערויף. געדענקט וואס שלמה המלך זאגט מצוה אלץ מער שכר באקו

"ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי", וואס איז אבער יא שיין? "ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָּלל", אז  ל):

מען ציט אויף א חסידי'שע שטוב, מען איז מחנך די קינדער צו גיין אנגעטון לכבוד 
 דאס איז חשוב און שיין. -שבת מיט שבת'דיגע קליידער 

נאכאמאל, איר האט מיר ממש מחי' געווען מיט אייער בריוו; איך וועל דאווענען 

 פאר אייך און פאר אייער מאן און קינדער.

 א גוט יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך מחזק זיין אין מעביר סדרה זיין; תורה איז די איינציגסטע זאך וואס מאכט 

 צופרידן דעם מענטש.

שנת תשע"ט , אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, יום ד' פ' בראשית -עזרת ה' יתברך ב

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך האף דיר ווייטער צו שרייבן יעדן טאג אביסל חיזוק און עצות פון הייליגן 
רבי'ן; יעצט בין איך זייער פארנומען, סיי אז מיר הייבן אן קומענדיגן זונטאג דעם 

עלפטן יאר ישיבה און אויך דארף מען יעצט מסדר זיין אלע כיתות אין חדר, ביי אונז 
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אם ירצה ה' דעם קומענדיגן  –ם מלמד נאך סוכות גייען די קינדער ארויף צום נייע

 זונטאג; דעריבער האב איך נישט יעצט קיין צייט דיר צו שרייבן לאנגע בריוו.

איך וויל דיר מחזק זיין אויב דו האסט נאך נישט אנגעהויבן מעביר סדרה זיין 
סיים פרשת בראשית אז דו זאלסט היינט אנהייבן מעביר סדרה זיין; מיר האבן יעצט מ

 געווען די הייליגע תורה און מען הייבט שוין אן נאכאמאל די תורה.

דער טאקאי'ער רב זכרונו לברכה  -מוהרא"ש האט נאכגעזאגט בשם זיין טאטע'ן 
אז שמחת תורה מאכט מען א פארקערטע הגבהה און דער וואס גייט הגבהה זעט א 

שט מיינען אז וויבאלד ער ליידיגע שטיק פארמעט, צו ווייזן פארן מענטש ער זאל ני

האט מסיים געווען חמשה חומשי תורה דארף ער שוין נישט לערנען, דעריבער ווייזט 
מען אים: 'קוק אז דער פארמעט איז ליידיג, מען דארף נאכאמאל אנהייבן צו לערנען די 

 הייליגע תורה'.

לט קען אז דו וועסט לערנען תורה וועסטו זיין צופרידן; גארנישט אויף דער ווע
צופרידן שטעלן דעם מענטש, נאר די הייליגע תורה. דעריבער איז יעצט דער ריכטיגער 

צייט זיך צו באנייען אין אנהייבן לערנען די הייליגע תורה; בפרט אז מיר האבן דעם 
'סדר דרך הלימוד' פונעם הייליגן רבי'ן וואס זאגט אז אפילו מען פארשטייט נישט קיין 

 .(כמבואר בשיחות הר"ן, סימן עו)גן די ווערטער פון די הייליגע תורה לערנען זאל מען זא

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט א ווייב דארף מען גיין ווייך און מיט גוטנס.

שנת תשע"ט , אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, יום ד' פרשת בראשית -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו און אויך דיין ווייב'ס בריוו.

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן אז דו פארשטייסט נישט וואס איך האב גערעדט 

מיט דיר; איך האב דיר שוין געשריבן כמה פעמים אז מען קען נישט אומגיין מיט א 
 ן דארף גיין מיט א ווייכע וועג.ווייב אויף א שטרענגע וועג, מע

דער רבי זאגט: "מיט גוטנ'ס פועל'ט מען בעסער ווי מען שלעכטנ'ס"; נאך האט 

דער רבי געזאגט: "אויב מען זעט מען האט יא געפועל'ט מיט שלעכטן, זאל מען וויסן 
 אז מען וואלט דאס געקענט פועל'ן אסאך גרינגער און שנעלער מיט גוטן".
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ר ליבשאפט און רעד צו איר שיינע ווערטער; קלאפ איר נישט אראפ, דו געב איר נא

מען האט איר שוין גענוג געקלאפט השם ישמרינו. זי קומט פון א שטוב וואו מען האט 
איר נאר געקלאפט און געקלאפט; א וואונדער אז זי וויל נישט קיין חסידי'שע לעבן?! 

ן, זי מיינט אז ערליכע אידן האבן זי האט באקומען א פאלשע בליק אויף ערליכע איד
נישט קיין לעבן, זי האט געכאפט איר גאנץ לעבן פעטש און פסקים, יעדע זאך איז נאר 

 געווען: 'דאס טאר מען נישט', 'יענץ טאר מען נישט'.

אז דו ווילסט פועל'ן ביי איר זי זאל נישט רעדן מיט דיינע געשוויסטער און מיט 

ישמרינו דארף דאס גיין מיט חכמה; דו דארפסט איר געבן נישט ערליכע חבר'טעס השם 
אסאך ליבשאפט און איר ווייזן וואס אן ערליכע לעבן איז. אנשטאט באצווינגען, מאך 

אז זי זאל אליינס נישט וועלן; אז דו וועסט איר אויפבויען, דו וועסט איר געבן גוטע 
 ע פרענדס.ווערטער וועט זי פון זיך אליין אפלאזן די נישט ערליכ

אזעלכע מעשיות הער איך ליידער זייער אסאך, סיי פון אינגעלייט און סיי פון 

ווייבלעך ווי זיי קוקן אן דעם 'ערליכן לעבן' ווי א שלעכטע זאך; זיי ווילן נאר אנטלויפן 
פון דעם, ווייל מען האט זיי געטשעפעט און פארשעמט אין זייערע יונגע יארן. דו ווייסט 

וואס איך מיין, ווייל דו אליינס נאך די חתונה האסטו אויך געצויגן אהין וכו', זייער גוט 
ביז דו האסט זיך געגעבן א כאפ פאר עס איז צו שפעט, יעצט ווילסטו פלוצלינג אז דיין 

ווייב זאל זיך געבן א דריי צוזאמען מיט דיר, עס גייט נישט אזוי ווי מען וויל, זי וועט 
 ן.זיך באלד צוריק דרייע

איך בעט דיר, הער צו וואס איך זאג דיר, אנשטאט דו זאלסט זאגן פאר דיין ווייב: 

"רעד נישט וכו'"; "טו נישט וכו'", זאלסטו נאר רעדן פאזעטיוו און זי וועט פון זיך 
 אליינס אפלאזן די שלעכטע חברט'עס.

איך וויל  ווען איר זענט געווען ביי מיר האט זי מיר געזאגט: "איך וויל זיין גוט,
 זיין ערליך; נאר עס איז מיר זייער שווער ווען מען דרוקט מיר: 'טו דאס', 'טו יענץ'".

 איך האף אז דו וועסט טון וואס איך זאג דיר, וועט דיר גוט זיין בזה ובבא.

 איך שיק דיר אויך א בריוו פאר דיין ווייב.

 ע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינ

... 

~~~~~~~~~~ 
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 האלט אייך שטארק, דער מאן מיינט נישט קיין שלעכטס.

שנת תשע"ט , אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, יום ד' פרשת בראשית -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ווערן  איך בעט אייך זייער, שטארקט אייך מיט אלע אייערע כוחות נישט צו
צעפאלן, אייער מאן ... נרו יאיר איז זייער א וואוילער אינגערמאן, ער מיינט נישט קיין 
שלעכטס, ער איז נאר דערשראקן ווייל זיינע שוועסטערס פירן זיך נישט אזוי אידיש און 

ער וויל נישט אויפשטעלן אזא שטוב ווי זיינע געשוויסטער, דעריבער זאגט ער אייך 
אכאמאל אז איר זאלט נישט רעדן מיט זיי; ער מיינט אבער נישט קיין נאכאמאל און נ

 שלעכטס.

 דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אז איר האט ליכטיגע קינדער.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 סעודת הילולא ביים רבינ'ס יארצייט.

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

א גרויסן יישר כח פארן מנדב זיין די סעודה פארן הייליגן רבינ'ס יארצייט; בזכות 
 די מצוה זאלסטו זוכה זיין צו זען נחת פון דיינע קינדער און קינדס קינדער.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק פון די תורה וואס דער רבי זאגט  מיר האבן גערעדט ביי די סעודה

אז מענטשן וואס לעבן נישט מיט א צדיק, ווען עס גייט אריבער אויף זיי א  א', סימן קטו)

צרה ווערן זיי זייער מבולבל, זיי האבן קשיות אויף די אמונה און זיי פאלן אוועק פונעם 
אסאך וואס זענען אוועק געפאלן נאר פון אייבערשטן, אזוי ווי מען זעט ליידער זייער 

קשיות וכו'. אבער ווען מען קומט צום צדיק, לערנט ער אויס אז דער אייבערשטער איז 
אין די צרה, אז דער אייבערשטער אליינס באהאלט זיך אינעם נעפל, און דער צדיק 

טן דעם געבט אונז אן עצה ווי אזוי מיר זאלן ארויס גיין פון די נעפל, מען זאל בע
 אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן און ליכטיג מאכן מען זאל וויסן וואס צו טון.
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"ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק", ִּכי ְּכֶׁשרֹוִאין  (שמות כ, יח):מיט דעם טייטשט דער רבי דעם פסוק 

מקורב צום ָהֲעָרֶפל, ַהְינּו ַהְּמִניָעה, עֹוְמִדין ֵמָרחֹק, דאס הייסט מענטשן וואס זענען נישט 
ה,  צדיק, ווען זיי זעען א מניעה שטייען זיי פון דערווייטנס וכו', זאגט דער רבי: "ּומֹׁשֶ

ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ַּדַעת ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאִקים, ַהְינּו ֶאל ַהְּמִניָעה, ֶׁשָּבּה 
", אבער דער צדיק גייט נאנט צו די מניעה ווי דער ְּבַעְצָמּה ִנְסָּתר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

אייבערשטער באהאלט זיך, און דאס לערנט ער אויס פאר זיינע מקורבים; ווייל עס איז 
נישט דא קיין שום מציאות אן דעם אייבערשטן, און אפילו ער זעט די גרעסטע מניעה 

, ער וועט נאר ווערן פאר זיינע אויגן וועט ער נישט אוועק גיין פונעם אייבערשטן

 שטערקער מיט די אמונה.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו אלע סגולות פון די הייליגע 
אז סוכה איז מסוגל פאר קינדער, סוכה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן מח)סוכה; דער רבי זאגט 

פון רי"ב רב"י, מען זאל איז מסוגל עס זאל אנטפלעקט ווערן דער רבי, עס זאל ווערן 
 זיך אויפהערן צו קריגן, עיין שם.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זוכה זיין צו א גוט יאר און הצלחה אין אלע 

 ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי צו געבן ליבשאפט / א קינד וואס איז שווער מיט עברי.

שנת תשע"ט , אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, יום ד' פרשת בראשית -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ווען עס קומט צו געבן ליבשאפט און ווארימקייט דארף מען נישט קיין  .א

טיפע ענינים, ווייל ליבשאפט קומט פון הארץ; מען רעדט שיינע ווערטער, מען זוכט א 
און מען רומט דאס אויס נאכאמאל און נאכאמאל. מען דארף גוטע זאך וואס יענער האט 

נישט קיין גרויסע חכמות אויף דעם, מען דארף נאר אביסל שכל אפ צו ווארטן דעם 
מאן מיט א שמייכל און זיין דער ערשטער וואס געבט גוטע ווערטער. ווען דער מאן 

 עבן.זעט ווי זיין ווייב רעדט שיין צו אים וועט ער איר אלעס נאכג
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"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה", א קלוגע פרוי בויט  (משלי יד, א):שלמה המלך זאגט 

אויף איר שטוב מיט איר חכמה; מיט שיינע ווערטער קען מען אלעס פועל'ן און אלעס 
 באקומען.

בנוגע אייער קינד וואס כאפט אויף אביסל שווער דאס ליינען עברי; דאס  .ב

זאגן תהילים יעדן טאג פאר אים בפרטיות און פאר אלע קינדער  ערשטע זאך זאלט איר
בכלליות, און בעטן דעם אייבערשטן ער זאל פארשטיין דאס לערנען. צווייטנס דארפט 
איר זיך מער אפגעבן מיט דעם קינד; נעמט אראפ אפאר מינוט יעדן טאג צו לערנען 

טע זאך ביי אייך אין שטוב, ווייל מיט אים ליינען און שרייבן, דאס זאל זיין די וויכטיגס
אז איר וועט פארשפילן די יאר וואס ער לערנט עברי וועט נאכדעם זיין פאר אים זייער 

 שווער במשך אלע קומענדיגע כיתות.

דאס בעסטע איז דאס צו טון מיט אים ווי פריער אינעם טאג, ווייל שפעטער ווערט 
ארן קינד צו לערנען; אזוי אויך שבת מען מער אויסגעמוטשעט און עס איז שווערער פ

אין און די טעג ווען עס איז נישט דא קיין חדר דארף מען געדענקען אז דאס ערשטע 
זאך ווען דער קינד איז אויפגעשטאנען, נאכן עסן וכו', זאלט איר אים העלפן מיט די 

 עברי.

איך האב געשריבן פאר אייער מאן א בריוו, איך האף אז ער וועט דאס  .ג
נעמען צום גוטן; עס פעלט נישט אויס צו קומען קיין אמעריקע צו שאפן געלט, דא אנ

 דרייען זיך ארום בלוטיגע ארימעלייט וואס קענען נישט דעקן זייער לעבן.

(ליקוטי דער אייבערשטער וועט אים דארט ברענגען זיין פרנסה; דער רבי זאגט 

ל ָאָדם הּוא ִּבְׁשִביל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה", אלע נסיעות "ָּכל ַהְּנִסיעֹות ֶׁש  מוהר"ן, חלק א', סימן מ):

וואס א מענטש פארט קומט פון חסרון אמונה, "ִּכי ִאם ָהָיה ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשָּיכֹול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְזִמין לֹו ָּכל ָצְרּכֹו", ווען א מענטש וואלט געגלייבט אז דער 

קען אים העלפן און געבן אלע זיינע באדערפענישן, "א ָהָיה נֹוֵסַע ׁשּום  אייבערשטער

ְנִסיָעה", וואלט ער אין ערגעץ נישט געפארן, "ִנְמָצא ִּכי ַהְּנִסיָעה ִהיא ִקְלקּול ֱאמּוָנה", 
 קומט אויס אז אוועק פארן איז א פגם אין אמונה.

נדער און איר זאלט מצליח דער אייבערשטער זאל ענק געבן נחת פון אייערע קי

 זיין אין אלע אייערע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ס'איז נישט כדאי איבערצולאזן די ווייב און קומען קיין אמעריקע נאך געלט.

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

אז דו ווילסט איר איבערלאזן פאר א חודש און קומען דיין ווייב האט מיר געשריבן 
קיין אמעריקע מאכן געלט וכו'; זי שרייבט אז עס איז איר זייער שווער און זי וויל נישט 

 דו זאלסט איר איבערלאזן אליינס מיט די קינדער.

וויסן זאלסטו אז עס איז נישט כדאי איבערצולאזן די ווייב און קומען קיין 

"ַמֲעֶׂשה ְּבכֵֹהן ֶאָחד  (תנחומא תזריע, ו):געלט; חכמינו זכרונם לברכה דערציילן אמעריקע נאך 
ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַהְּנָגִעים", עס איז געווען א כהן וואס פלעגט קוקן נגעים, "ָמָטה ָידֹו, 

ִּבֵּקׁש ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ", מיט די צייט איז ער געווארן ארים און ער האט געוואלט 
ארויסגיין קיין חוץ לארץ מאכן געלט, "ָקָרא ְלִאְׁשּתֹו ָאַמר ָלּה: ִּבְׁשִביל ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְרִגיִלין 

ָלבֹא ֶאְצִלי ִלְראֹות ֶאת ַהְּנָגִעים, ָקֶׁשה ָעַלי ָלֵצאת ֵמֲעֵליֶהם", האט ער גערופן זיין ווייב און 
לארץ ווייל מענטשן קומען דא  איר געזאגט: עס איז מיר שווער אוועק צו גיין קיין חוץ

כסדר ווייזן זייערע נגעים, "ֶאָּלא ּבֹוִאי ַוֲאִני ְמַלְּמֵד ֶׁשְּתֵהא רֹוָאה ֶאת ַהְּנָגִעים", איך וועל 
דיר אויסלערנען ווי אזוי מען קוקט אויף א נגע, אזוי וועסטו קענען קוקן נגעים און איך 

"ִאם ָרִאית ְׂשָערֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָּיֵבׁש ַהַּמְעָין  וועל קענען פארן קיין חוץ לארץ מאכן געלט,
ֶׁשּלֹו, ְּתֵהא יֹוַדַעת ֶׁשָּלָקה", ער האט איר געלערנט אז אויב זי זעט ווי די קוואל פונעם 

האר איז פארטריקנט איז א סימן אז דער האר איז געשלאגן, "ְלִפי ֶׁשָּכל ֵׂשָער ְוֵׁשָער, ָּבָרא 
ּו הּוא ַמְעָין ִּבְפֵני ַעְצמֹו ֶׁשְּיֵהא ׁשֹוֶתה ִמֶּמּנּו", ווייל דער אייבערשטער האט לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּבר

באשאפן פאר יעדן האר באזונדער א קוואל פון וואו דער האר זאל האבן פרנסה צו 
לעבן, "ָיֵבׁש ַהַּמְעָין, ָיֵבׁש ַהֵּׂשָער", אבער אז דער קוואל איז טויט איז א סימן אז דער האר 
איז טויט, "ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו, ּוָמה ִאם ָּכל ֵׂשָער ְוֵׁשָער, ָּבָרא לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְעָין ִּבְפֵני 

 ַעְצמֹו ֶׁשְּיֵהא ׁשֹוֶתה ִמֶּמּנּו. ַאָּתה ֶׁשַאָּתה ֶּבן ָאָדם, ַּכָּמה ְׂשָערֹות ֵיׁש ְּב, ּוָבֶני ִמְתַּפְרְנִסין ַעל
ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשְּיַזֵּמן ְל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּפְרָנָסה", האט אים זיין ווייב געזאגט: מה  ָיְד ,א

דאך אז דער אייבערשטער האט באשאפן פאר יעדן האר באזונדער א קוואל פון וואו 
דער האר זאל האבן צו לעבן, איז דאך זיכער אז דו וואס דו האסט טויזנטער האר, דו 

וייב און קינדער וואס נעמען פרנסה פון דיר וועט דיר דער אייבערשטער זיכער האסט א ו
געבן פרנסה, "ְלִפיָכ א ֵהִניָחה אֹותֹו ָלֵצאת חּוָצה ָלָאֶרץ", זי האט אים זייער שטארק 

 מחזק געווען און אים נישט געלאזט פארן קיין חוץ לארץ.
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ין איין רגע אז דא אין אמעריקע איז דאס זעלבע איז ביי דיר, רעד דיר נישט איין קי

דא געלט; עס איז א גרויס רחמנות אויף די אלע אידן וואס שלעפן זיך ארויס פון ארץ 
ישראל קיין חוץ לארץ מאכן געלט, אין ארץ ישראל געבט מען אסאך שענער ווי דא אין 

 אמעריקא.

ירים פירן דא אין אמעריקע מאכן די עשירים א געשפעט פון די משולחים; די גב
זיך מיט די משולחים גענוי ווי די אמאליגע פריצים. מען ליינט אין די מעשה ביכלעך 
ווי די פריצים פלעגן הייסן זייער מאשקע טאנצן בשעת זיי פלעגן מאכן זייערע סעודות, 

אזוי טוען די אמעריקאנע גבירים מיט די משולחים, מען וויל זיך אהערשטעלן פאר די 
איידעם ווי א שיינער איד אז מען האט געסט ביי די סעודה, הייסט מען  ווייב און פארן

זיי קומען צו א סעודה, בשעת די סעודה פרעגט מען זיי אויס אלע סארט פאליטיק וכו' 
און מוצאי שבת באקומט דער משולח א גאנצע צוואנציגער... די משולחים זענען 

געלט, יעצט דארף ער זיצן כמה אויסגעמאטערט פון א גאנצע וואך ארומלויפן נאך 
שעות ביי דעם פריץ און מארגן ביי דעם פריץ צו באקומען א צוואנציגער?! מען בעט 

אן המלצה; אויב האסטו פון בד"ץ איז גוט, דעמאלט באקומסטו א 'גאנצע דאללער'... 
אויב האסטו נישט פון בד"ץ וכו' פארשיקט מען דיר מיט בזיונות, און מיט אן המלצה 

 ן בד"ץ האסטו ביזי בזיונות.פו

די ארץ ישראל'דיגע אידן מיינען אז אין אמעריקע וואלגערט זיך גאלד אויף די 
גאסן, מען קוקט אויף אן אמעריקאנער איד מיט קנאה וכו'; וויסן זאלסטו אז דא 

מוטשעט מען זיך אויך, דעריבער זאלסטו נישט קומען קיין אמעריקע בשעת וואס דו 
 יב אליינס.לאזט דיין ווי

ר' נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם וואס פלעגט קומען צו אים פאר חיזוק און 

יענער האט זיך אויך געדרייט ביי א צווייטן מפורסם וואס איז געווען פיל מיט ליצנות, 
האט אים ר' נתן אזוי געזאגט: "איך קען דיר נישט זאגן זאלסט נישט גיין צו יענעם וכו', 

ן איך דיר יא זאגן, אז דו גייסט צי יענעם קום נישט צי מיר"; דאס זעלבע אבער דאס קע

זאג איך דיר: "איך קען דיר נישט זאגן נישט צו קומען, אבער דאס קען איך דיר יא זאגן, 
 אז דו פארסט אוועק פון דיין ווייב פאר א חודש קום נישט צו מיר".

ן; דו ווייסט דאך אז ביים היכל הקודש איז א פלאץ וואו מען פאלגט דעם רבי'

רבי'ן איז געווען דער יסוד שלום בית, וואס וועסטו האבן פון מאכן פעקלעך געלט? די 
פעקלעך געלט וועט דיר העלפן אין לעבן?! אנשטאט מאכן פעקלעך געלט גיי אהיים 

 צו דיין ווייב און העלף איר זי זאל זיין געזונט און שטארק.
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קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט די קינדער, זי דארף דיין דיין ווייב שרייבט אז זי 

הילף ביינאכט, זי שפירט ווי אירע כוחות לאזן זיך אויס; פארוואס זאלסטו זיך זוכן 
מצוות און נישט אהיים קומען ביינאכט? וואס איז די זאך פון 'ליל שישי' נישט אהיים 

אויפטון וכו'?! אויף וואס צו קומען מיטן אויסרייד אז מען קען דעמאלט אסאך 
ווארסטו, אז דיין ווייב זאל חס ושלום כאפן א נערוון צוזאמבראך? דו מיינסט אז דאס 

איז א שפילעכל? דו זעסט נישט ווי דער יצר הרע שפילט מיט דיר? ער נעמט דיר אוועק 
פון שטוב ליל שישי, נאכדעם שלאפסטו א גאנץ פרייטאג, אך און וויי אויב א קינד 

יינט דעמאלט... דו ביסט אנגעצויגן, דיין ווייב איז אנגעצויגן און עס קומט נישט וו

ארויס קיין גוטס דערפון. אז דו האסט חתונה געהאט קענסטו זיך נישט פירן ווי אלץ 
בחור, ביינאכט דארף מען זיין אין שטוב און מען קען נישט אוועק פארן פון שטוב פאר 

 א חודש.

ט פאלגן און בלייבן אין שטוב, וועסטו האבן שפע ברכה איך האף אז דו וועס
 והצלחה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נאכלויפן די ווייב איז נישט שלום בית.

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וכו'; ווי מער דו וועסט איר נאכלויפן וועט זי זיך אוועק לויף נישט נאך דיין ווייב 
צוען פון דיר, אבער אז דו וועסט איר אויפהערן נאכצולויפן וועט זי מיט די צייט וועלן 

 זיין מיט דיר וכו'.

איך קען נישט צופיל מאריך זיין בכתב אין דברים שבינו לבינה מפני הצניעות, איך 
"ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת,  (בראשית ג, טז):שרייב דיר ברמיזה וואס מוהרא"ש זאגט אויפן פסוק 

ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּב", אז די פרוי וועט גליסטן נאך איר מאן און דער מאן וועט געוועלטיגן 
ויף איר (עיין שם בפרש"י); אז די צוויי זאכן גייען געקניפט און געבינדן, אויב עס איז א

"ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת", זי לויפט נאך דעם מאן, דעמאלט איז "ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּב", איז דער 
ין מאן דער וואס געוועלטיגט וכו', אבער ווען עס איז פארקערט, דער מאן לויפט נאך זי

"ְוֶאל ִאָׁשה ְּתֻׁשָקְת", דעמאלט דרייט זיך אויס דער פסוק אויפן מאן, עס  -ווייב וכו' 
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ווערט "ְוִהיא (מיט א יוד) ִיְמָׁשל ָּב", זי הייבט אן געוועלטיגן אויפן מאן. ווי מער מען 

 לויפט נאך די ווייב וכו' ווערט דער מאן זייער אראפ געקוקט אין די פרוי'ס אויגן.

לויפן די ווייב טאג און נאכט איז נישט 'שלום בית', מיט דעם ווערט מען נישט נאכ
 קיין גוטער מאן און נישט דאס מיינט 'געבן ליבשאפט', דאס איז 'נעמען ליבשאפט'.

איך קען נישט מאריך זיין יעצט ווייל איך בין זייער פארנומען אנצוגרייטן דעם 

ר צום נייעם מלמד נאך סוכות; דעם קומענדיגן מוסד, ביי אונז גייען די קינדער אריבע
 זונטאג הייבן די מלמדים אן מיט די פרישע תלמידים.

עס איז א קליינע בריוו אבער עס ליגט אין דעם זייער אסאך; נעם אריין אין דיר די 
 פאר ווערטער וועט זיך אלעס איבער דרייען צום גוטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
בן גוטע ווערטער פאר די ווייב; אכטונג געבן ארויסהעלפן אין שטוב און גע

 נישט צו קריטיקירן די ווייב; משניות קלארט אויס דעם מח.

 יום ה' פרשת בראשית, כ"ה תשרי, שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

, זע ארויס צו העלפן אין שטוב; זוך נישט נאר ווי דו קענסט קריטיקירן דיין ווייב

האב אביסל רחמנות אויף איר, קוק ווי שווער זי ארבעט דיר צופרידן צו שטעלן און 
 אנשטאט איר צו געבן גוטע ווערטער זוכסטו נאר ווי דו קענסט איר זאגן א קריטיק.

ביי דיר שפילט זיך ממש אפ די מעשה וואס חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

ר בר חנא ורב חונא הוון יתבין אכלין, והוה רבי זעירא "אבא ב (ירושלמי ברכות פרק ח, הלכה ה):
קאים ומשמש קומיהון עלה וטעין תרויהון בחדא ידיה", אבא בר בר חנא און רב חונא 
האבן געגעסן א סעודה און רבי זעירא האט זיי משמש געווען, ביים סוף סעודה פלעגט 

מיט שמעקעדיקע אויל, האט מען זיך פירן צו טרינקען וויין און זיך אפוואשן די הענט 
אין איין האנט,  –סיי די וויין און סיי די אויל  -רבי זירא האט אריין געברענגט ביידע זאכן 

רופט זיך רבא בר בר חנא אן צו אים: "מה ידיך חוריתא קטעין", וואס ברענגסטו ביידע 
עבראכן?! זאכן מיט איין האנט, האסט דאך צוויי הענט, דיין אנדערע האנט איז דיר צ

ווען אבא בר בר חנא'ס טאטע האט דאס געהערט האט ער זיך אנגערופן צו זיין זון: 
"לא מיסתך דאת רביע והוא קאים משמש", נישט גענוג אז דו זיצט אנגעלאנט און דו 

עסט א געשמאקע סעודה, ווען רבי זעירא באדינט דיר, אין צוגאב צו דעם וואס ער איז 
זיך נישט באדינען דורך א כהן, וואס האלסטו אים פאר אויף א כהן און מען טאר דאך 
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דעם? "גזירה דהוא רבע ואת קאים ומשמש תחתוי", איך באפעל דיר דו זאלסט זיך 

 אויפשטעלן פון דיין פלאץ אים צו באדינען, און ער זאל זיך אנלאנען און עסן.

וייב באדינט דיר, דאס זעלבע זאג איך דיר: דו זיצט באקוועם ביי די סעודה, דיין ו
זי קאכט און באקט, זי האט דיר צוגעשטעלט דורכאויס דעם גאנצן יום טוב געשמאקע 

 סעודות, און דו הערסט איר נישט אויף פארצוהאלטן פאר דאס און פאר יענץ...

אנשטאט זוכן אין איר חסרונות נעם ענדערש א משניות און זיי גורס פרקים 
 ישוב הדעת, עס וועט דיר אויסקלארן דיין מח.משניות, דאס וועט דיר געבן א 

 איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט באקומען די בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
דער באדייט פון "שבת בראשית"; א פלאץ וואו מען רעדט פון תורה איז אן 

אמת'ער פלאץ; נאר אז מען לערנט דעם רבינ'ס ספרים קען מען זיך פאררופן א 

 חסיד; זיך חס ושלום קיינמאל נישט מישן אין פאליטיק.ברסלב'ער 

מברכים החודש, כ"ו תשרי, שנת תשע"ח -עש"ק פ' בראשית –בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

חסדי השם יתברך אז מיר גייען היינט אריין אין "שבת בראשית"; מען רופט דעם 
ער זאל זיך מאכן א חשבון הנפש: שבת 'שבת בראשית' כדי צו דערמאנען דעם מענטש 

'מען הייבט יעצט אן נאכאמאל די הייליגע תורה, איך וועל אויך אנהייבן לערנען די 
הייליגע חומש; עס גייט אריבער א יאר נאך א יאר, ווען וועל איך שוין אנהייבן 

לערנען?' דעריבער רופט מען דעם שבת 'שבת בראשית' אז דער מענטש זאל זיך 
 פון זיין טיפע שלאף און אנהייבן לערנען די הייליגע תורה. אויפוועקן

וויסן זאלסטו אז אן תורה איז גארנישט דא; א פלאץ וואו מען רעדט פון תורה 
דארט איז דא אמת, אבער אז מען דריידט זיך אין א פלאץ וואס מען רעדט דארט פון 

דאן  –י הייליגע תורה אלעס נאר נישט פון לערנען, מען איז נישט מעורר צו לערנען ד
 איז אלעס איין גרויסע בלאף.

"ְוא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד", איינער וואס לערנט  (אבות ב, ה):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

נישט תורה קען נישט זיין קיין חסיד; אז מען איז נישט מעביר סדרה, אז מען עפענט 
 ס איין גרויסע שקר.איז אלע -נישט קיין משניות, גמרא, שלחן ערוך וכו' 
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אזוי אויך איינער וואס לערנט נישט דעם רבינ'ס ספרים, ווי אזוי קען ער זיך 

פאררופן א ברסלב'ער חסיד?! מען קען נישט זיין א ברסלב'ער חסיד נאר אז מען לערנט 
ֹו "ָּפָניו ִׂשְכל (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצב):די ספרים פון הייליגן רבי'ן; דער רבי זאגט 

ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים ְּבתֹו ִסְפרֹו", די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיק געפונט זיך אין 
זיינע ספרים; קומט אויס, אז איינער לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ן, דער איז א 

ברסלב'ער חסיד, אבער אז מען לערנט נישט די ספרים האט מען נישט קיין שייכות מיטן 
 רבי'ן.

ט דיר: אנטלויף פון פאליטיק! אין ברסלב איז ליידער אויך דא פאליטיק; איך בע
מיר טארן נישט פארגעסן קיין איין רגע ווער מיר זענען און ווי אזוי מיר האבן אויסגעזען 

פאר מיר האבן געטראפן דעם רבי'ן. אסאך מאל פאסירט אז א מענטש גייט אריבער 
צייטן, דורכדעם ווערט ער מקורב צום רבי'ן  ביטערע שווערע נסיונות, ער האט שווערע

און דער רבי איז אים זייער מחזק און שטארקט אים אזוי שטארק ביז ער פארגעסט שוין 
ווער ער איז און הייבט אן קאמאנדעווען, ער זאגט שוין און טוט שוין, ער ווייסט שוין 

 דארף מרחק זיין וכו'.פונקטליך ווער עס איז אן אמת'ער ברסלב'ער חסיד און וועם מען 

נאכדעם איז דא ווען דער יצר הרע זעט אז א מענטש איז שטארק מיט די עצות פון 
רבי'ן דעמאלט קומט ער צו אים פון אן אנדערע זייט; ער קומט צו אים מיט א פנים פון 

'אויפטון', ער שלעפט אריין דעם מענטש אין מחלוקת, דער מענטש פארגעסט אז עס 
וואס רופט זיך: 'בית הקברות', דארטן מוזן אלע מענטשן אנקומען, דארט איז דא א זאך 

איז שא שטיל, דארט איז נישט דא קיין מחלוקת, דארט איז נישט דא קיין עכטע און 
נישט עכטע, דארט נעמט מען אפיר יעדן טאג פונעם מענטשנ'ס לעבן און מען משפט 

 דעם מענטש אויף אלע זיינע מעשים.

"ָּכ ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהֵּׁשם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נד):רבי זאגט דער הייליגער 
ֵּתֶכף ַּבּבֶֹקר ַּבֲהִקיצֹו, קֶֹדם ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום ָּדָבר ִיְזּכֹר ִמָּיד ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי", דאס איז דער וועג 

מען שטייט אויף אינדערפרי זאל  ווי אזוי אן ערליכער איד דארף זיך פירן, גלייך ווען

מען טראכטן פונעם תכלית, אז עס קומט נאך א וועלט און קיינער בלייבט נישט דא; 
עס גייט קומען א טאג וואס מיר אלע וועלן איבערלאזן די וועלט, מען וועט נעמען דעם 

ורה מענטש און אים אריין לייגן אין גרוב, דארט וועט גארנישט נוצן, נאר דאס ביסל ת
 ותפילה וואס מיר האבן זיך אנגעגרייט וועלן מיר מיטנעמען אויף יענע וועלט.

אז מען הייבט אן דעם טאג מיט זכרון בעלמא דאתי איז דער גאנצער טאג אן 

אנדערער טאג; דעמאלט האט מען נישט קיין צייט צו רעדן פון דעם און פון יענעם נאר 
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גמרא, מען זאגט קאפיטלעך תהילים און מען מען כאפט אריין פרקים משניות און דפים 

 איז זיך מתבודד צום אייבערשטן.

מיין נישט אז אין ברסלב אליינס זענען נישט דא וואס זענען פארנומען מיט 
"ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש  (חיי מוהר"ן, סימן שנד):פאליטיק; דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ֲעֵליֶהם", אויף צוויי גרופעס מענטשן האב איך גרויס רחמנות, "ַעל ֵאּלּו  ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול
ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים", אויף די מענטשן וואס האבן 
געקענט מקורב ווערן צו מיר און זענען נישט מקורב געווארן, "ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי 

ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי", און אויף די וואס זענען מקורב צו מיר און פאלגן מיך נישט; 
"ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע, ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת, ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז 

ְמאֹד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת  ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד
ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי, א ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם 

ז", ווייל עס וועט קומען א צייט ֶׁשא ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה, ֲאָבל א יֹוִעיל ָא 
 -ווען דער מענטש וועט ליגן מיט די פוס צום טיר (דאס מיינט ווען מען וועט שטארבן 

וואס דעמאלט לייגט מען אראפ דעם מענטש אויף דער ערד מיט די פוס אויסגעדרייט 
וועט צום טיר), דעמאלט וועט זיך דער מענטש באטראכטן ווי אזוי ער זעט אויס און ער 

חרטה האבן: 'פארוואס האב איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן?! ווען איך וואלט ווען 
געפאלגט דעם רבי'ן וואלט איך זוכה געווען צו צוקומען צו די גרעסטע מדריגות אויף 

 דער וועלט', אבער דעמאלט וועט שוין זיין צו שפעט.

האט דער  ן, חלק א', סימן מט)(ליקוטי מוהר"ווען דער רבי האט געענדיגט זאגן דעם תורה 
 "ִאיר ַדאְרְפט ִזיך ֵזיֶער ָיאִגין ִאיר ָזאְלט ָנא ֶקעִנין ֶעִּפיס ַכאִּפין";רבי געזאגט דעם לשון: 

עס איז נישט דא קיין צייט פאר פאליטיק, עס גייט א טאג און עס קומט א טאג ביז עס 
יר כאפן אריין דאס וועט פון גייט אריבער נאך א יאר און נאר דאס ביסל גוטס וואס מ

 אונז איבער בלייבן.

גרייט דיר אן שיינע מעשיות פאר די סעודות שבת; קינדער ווארטן א גאנצע וואך 

 אויף שבת צו קענען זיצן מיט טאטע מאמע און פארברענגען מיט זיי.

 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 אזוי שארף וועגן דאווענען מיט מנין? פארוואס שרייבט מוהרא"ש

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געזען אין א בריוו אין ספר הקדוש "אשר בנחל" וואו מוהרא"ש שרייבט דארט זייער שארף 

פאר א פרוי אז איר מאן האט זיכער נישט קיין יראת שמים אויב ער דאווענט ביחידות. עס האט מיר זייער 

געטון דאס צו ליינען, ווייל איך מוטשע זיך אויך מיט דעם, און איך בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג אז איך וויי 

זאל קענען דאווענען מיט מנין, ווי אזוי קען מען זאגן אז מען איז נישט קיין ירא שמים אויב דאווענט מען צום 

 אייבערשטן, אז מ'דאווענט האט מען דאך יראת שמים?

ז מוהרא"ש איז געווען אזוי גרויס אז לגבי אים הייסט דאס אז מ'האט נישט קיין יראת שמים קען זיין א

אויב דאווענט מען נישט מיט מנין, אבער ווי אזוי קען מען שרייבן אזוי שארף און לכבוד דעם צונעמען דעם 

 טיטל ירא שמים פון א פשוטן מענטש?

 איך האף איר וועט מיר דאס קענען ערקלערן.

 ר כח, משהייש

 תשובה:

 יום א' פרשת האזינו, ז' תשרי, שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד משה נרו יאיר 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פאר א פרוי וואס פרעגט א שאלה:  (שו"ת ברסלב חלק א, מכתב ד)מוהרא"ש שרייבט 

י שהוא אוהב לישון, "בעלי הוא ירא שמים ולומד בכולל, אבל יש לו דבר שמפריע ל
, ואז הוא מניח תפילין ומתפלל בבית, 11:00או  10:00וכל יום הוא מתעורר בשעה 

ואחר כך הולך לכולל", מיין מאן איז ירא שמים אן ערליכער איד, אבער ער האט זייער 
ליב צו שלאפן; ער שטייט אויף צען אזייגער, דעמאלט לייגט ער תפילין און דאווענט 

 חידות, דאס שטערט מיר זייער, און זי פרעגט וואס זי זאל טון.אין שטוב בי

ענטפערט איר מוהרא"ש: "צר לי להודיע לך שאת כותבת שבעלך הוא ירא שמים 
וכו', אם זה היה נכון הוא לא היה מתפלל ביחידות בבית וכו'", עס טוט מיר זייער וויי 

", אויב וואלט ער געווען א וואס דו שרייבסט אויף דיין מאן אז ער איז א "ירא שמים
 'ירא שמים' וואלט ער דען געדאווענט אין שטוב ביחידות?!

דו פרעגסט היתכן צו שרייבן אזא שארפע בריוו וכו'; עס זעט אויס ווי דו האסט 
זיך אפגעשטעלט ביי די ערשטע שורה, ליין דעם גאנצן תשובה וועסטו זען די רחמנות 
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איין זייט ברענגט מוהרא"ש ארויס דאס גרויסקייט  וואס מוהרא"ש האט אויף זיי. פון

פון דאווענען מיט מנין, אזוי ווי מוהרא"ש שרייבט: "כי אי אפשר לתאר ולשער את 
מעלת המתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים", מיר 

נין, "כמאמרם קענען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון דאווענען דוקא מיט מ
"ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְּל ה' ֵעת ָרצֹון" ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון?  (תהלים סט, יד):ַמאי ִּדְכִתיב  (ברכות ח.):ז"ל 

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין; אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן, ווען איז דער עת רצון וואס 
ציבור דאווענט, "וכן על ידי דעמאלט ווערן אנגענומען אלע תפילות? בשעת ווען דער 

שמתפללים במנין נמשך עליו השגחה שלימה", ווען מען דאווענט מיט מנין ציט מען 

ָּכל ָהָרִגיל ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָּבא  (ברכות ו:):ארויף אויף זיך די השגחה, "כמאמרם ז"ל 
נט יעדן טאג מיט מנין און יֹום ֶאָחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָׁשֵאיל ּבֹו", ווען א מענטש דאווע

איין טאג פארפעלט ער צו קומען אין שול פרעגט דער אייבערשטער אויף דעם מענטש 
פארוואס ער איז נישט געקומען אין שול; מיט דעם וואס א מענטש איז מקפיד צו 

דאווענען מיט מנין דיקא, איז ווען ער קען נישט קומען ווייל עפעס גייט אריבער אויף 
ט דער אייבערשטער אויף אים פארוואס ער איז נישט געקומען, און דער אים פרעג

אייבערשטער העלפט אים ער זאל ווייטער קענען קומען, ער נעמט אוועק פון דעם 
מענטש דער פראבלעם, "הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו 

יט מנין כדי צו ציען אויף השגחה עליונה", זעט מען אז עס איז ווערד צו דאווענען מ
 זיך די השגחה.

מוהרא"ש שרייבט איר ווייטער: "עצה לקום מוקדם, הוא ללכת לישון מוקדם", 

די בעסטע עצה אויפצושטיין פרי איז זיך צי לייגן פרי, "כי בדרך כלל הס"מ מסבב עם 
 כל אחד בלילה שיסתובב בלא כלום ובלא מעש וכו' וכו', כי יודע שכך יתפוס אותו

בבוקר שלא יוכל לקום, ויאחר את זמן התפלה וכו', ולא יתפלל במנין", דער ס"מ זוכט 
אויפצוהאלטן דעם מענטש ביינאכט ער זאל זיין באשעפטיגט ביז שפעט ביינאכט, ווייל 
ער ווייסט אז אויב וועט דער מענטש גיין שלאפן שפעט וועט ער אויפשטיין שפעט, 

תפילה און נישט דאווענען מיט מנין, דעריבער האלט  אזוי ארום וועט ער פארפאסן זמן
ער אויף דעם מענטש ביינאכט ער זאל נישט גיין שלאפן, אלעס נאר ווייל ער וויל אים 

 צונעמען זיין דאווענען וכו'.

פון דער אנדערע זייט שרייבט איר מוהרא"ש: "את לא צריכה להיות השוטרת 
מאן און נישט שאפן אויף אים, "עם כל -פאליס שלו", דו זאלסט נישט זיין פאר אים זיין

זאת מה טוב ומה נעים באם תחזקי אותו שילך לישון מוקדם יחסית וכו', כדי שיוכל 
לקום לתפלה", נאר זיי אים מחזק צו גיין שלאפן פרי, אזוי וועט ער אליינס אויפשטיין 



פ' ֹנח תשע"ט ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כ | 

, דאס איז אויך צייטליך, "וזה גם חינוכי להילדים שיראו שאבא הולך להתפלל במנין"

זייער וויכטיג פאר די חינוך פון די קינדער, זיי זאלן זען ווי דער טאטע גייט אין שול 
 דאווענען מיט מנין, דורכדעם וועלן זיי אויך גיין אין שול דאווענען.

מוהרא"ש איז איר מחזק: "ואת גודל הזכות של האשה שמחזקת ומעודדת את 

ה אין לתאר ואין לשער כלל", מען קען זיך נישט בעלה שיתפלל במנין וילך ללמוד, ז
פארשטעלן די זכות וואס א פרוי האט אויבן אין הימל מיט דעם וואס זי איז מחזק איר 

ְגדֹוָלה ַהְבָטָחה  (ברכות יז.):מאן צי דאווענען און לערנען, "עד שאמרו חכמינו הקדושים 

ָהֲאָנִׁשים וכו', דער אייבערשטער האט ֶׁשִהְבִטיָחן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלָּנִׁשים יֹוֵתר ִמן 
צוגעזאגט שכר פאר די פרויען מער ווי פאר די מענער, צוליב וואס אין זייער זכות איז 

דא תורה ביי כלל ישראל, ווייל די פרויען שיקן די קינדער אין חדר לערנען תורה און 
 ווארטן אפ זייערע מענער ווען זיי קומען אהיים פון לערנען תורה.

פרעגסט 'היתכן צו שרייבן אזא שארפע בריוו וכו''; פארוואס זאלסטו אנקוקן  דו

דעם בריוו אז דאס איז שארף ווען דאס איז געשריבן מיט אזא רחמנות?! אז מען זאגט 
פאר א מענטש וואס ער דארף פאררעכטן איז דאס נישט שארף, שארף איז ווען מען 

, שארף איז ווען מען שרייבט: "דיין זאגט פאר איינעם: "דו ביסט שוין פארפאלן"
דאווענען איז גארנישט ווערד", "דיין תורה גייט פאר די קליפות", אז מען זאגט פאר א 

 מענטש וואס ער האט צו פאררעכטן איז דאס לויטער רחמנות.

מענטשן זענען זיך טועה אין דעם, מען זאגט נישט פאר די קינדער וואס צו טון 
ווייל מען וויל זיין 'גוטע עלטערן'; מען כאפט נישט אז מיטן נישט זאגן וואס צו טון 

ווערט מען נישט קיין באליבטע עלטערן, מען ווערט שלעכטע עלטערן. קינדער האבן 
 (ספר המידות, אות אהבה, סימן ז):, דער הייליגער רבי זאגט ליב ווען מען זאגט זיי וואס צו טון

"ְּכֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא יֹאַהב אֹוְת", ווען דו וועסט מחזק זיין 
א מענטש ער זאל זיך שטארקן אין עבודת השם וועט ער דיך ליב האבן; עלטערן דארפן 

ואס צו טון, און אזוי אויך א רבי, א מורה דרך דארף זאגן פאר זיינע זאגן פאר קינדער ו

 תלמידים ווי אזוי זיך צו פירן.

וויסן זאלסטו אז עס נישט דא נאך אזא ספר וואס איז מחזק און מעודד אידישע 
קינדער ווי דער ספר הקדוש: "אשר בנחל", בריוו וואס מוהרא"ש האט געשריבן פאר 

חזק זיין און זיי צוריק קערן צום אייבערשטן. ווער עס געוואוינט אידישע קינדער זיי מ
זיך צו צו לערנען אין דעם ספר דארף שוין נישט קיין שום חיזוק, ווייל עס איז נישט דא 

 נאך א ספר וואס איז מחזק דעם מענטש ווי דעם ספר: "אשר בנחל".

 ם.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע עניני
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איך מוטשע זיך מיט פרנסה, זאל איך זיך אריינלאזן אין לאטעריעס און 

 געמבלינג?

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שלום וברכה, איך האב געוואלט פרעגן וועגן קויפן די לאטערי, אדער פארשידענע אנדערע גורלות, 

מ'צאלט אריין געלט אויפ'ן חשבון אז אויב ס'וועט זיין אזוי און אזוי ווי אויך איז דא געוויסע פארמעסטן וואו 

 וועט מען געווינען אסאך געלט, וויל איך וויסן אויב די אלע זאכן זענען אויסגעהאלטן על פי הלכה.

לעצטנס גייט מיר שווער אין פרנסה, האב איך זיך אריינגעלאזט אין די זאכן, איך ווייס אבער נישט 

 יז אויסגעהאלטן, אדער אפשר איז דאס גאר אין כלל פון השתדלות פאר פרנסה.אויב דאס א

איך הער אז ס'זענען דא מענטשן וואס ווערן פארקויפט פאר דעם און זיי פאלן אריין אין גרויסע חובות, 

אריינפאלן פון די אנדערע זייט זעט מען אבער ביי מענטשן וואס לייגן זיך אריין אין ביזנעס אז זיי קענען אויך 

 אין חובות, און אפשר איז דא עפעס אן עצה אז מ'זאל נישט ווערן פארקויפט פאר דעם?

 יישר כח, אהרן.

 תשובה:

 יום ב' פרשת האזינו, ח' תשרי, שלש עשרה מדות, שנת תשע"ט לפ"ק -בעזהשי"ת 

 לכבוד אהרן נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

די צען קאפיטלעך תהילים וואס דער  -"תיקון הכללי" זע צו זאגן יעדן טאג דעם 

רבי האט מגלה געווען צו מתקן זיין פגם הברית [קאפיטל ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, 
ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ]; ווייל דאס וואס א מענטש מוטשעט זיך אזוי שווער צו 

 פגם הברית. - ברענגען פרנסה קומט ווייל מען האט נישט מתקן דעם תיקון הכללי

"ַמאן ִּדְמַזְלֵזל ְּבִפרּוִרין ְּדַנֲהָמא, ֲעִנּיּוָתא ָרִדיף  (פנחס, רמד:):דער זוהר הקדוש זאגט 
ֲאַּבְתֵריּה", ווער עס איז ווארפט אראפ ברעקלעך פון ברויט וועט ער זיין אן ארימאן, 

ך זיכער אז אויב מען איז מוצא זרע "ָּכל ֶׁשֵּכן ַמאן ִּדְמַזְלֵזל ְּבִפירּוִרין ְּדמֹוָחא", איז דא
לבטלה רחמנא לצלן פארלירט מען דאס מזל און מען ווערט אן ארימאן; און אז מען 

זאגט די צען קאפיטליך תהילים פאררעכט מען וואס מען האט פוגם געווען, און מען 
 .(עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)איז זוכה צו פרנסה בניקל 
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זיך מיט פרנסה זאלסטו נעמען די עצה פון הייליגן רבי'ן זיך  אז דו מוטשעסט

מתבודד זיין יעדן טאג; גיי אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און וויין זיך אויס 
צום אייבערשטן, בעט אים ער זאל רחמנות האבן אויף דיר און דיר געבן פרנסה 

מנות אויף מיר, געב מיר פרנסה "הייליגער באשעפער האב רח גרינגערהייט, בעט אים:

איך זאל קענען מפרנס זיין מיין ווייב און קינדער; עס איז מיר אזוי שווער, איך האב 

 נישט קיין כח, וויפיל איך פארדין איז עס מיר נישט גענוג".

טייערער ברודער, וויסן זאלסטו אז עס איז נישט דא קיין זיסערע און געשמאקערע 

ש רעדט זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, ער וויינט צו אים און זאך ווי ווען א מענט
ער פארציילט אים אלעס וואס גייט אריבער אויף אים, דורך דעם איז מען זוכה צו האבן 

 פרנסה.

"ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך  (בראשית מג, ל):מוהרא"ש זאגט אז דאס איז מרומז אין פסוק 
"ַוִּיְרַחץ ָּפָניו, ַוֵּיֵצא ַוִּיְתַאַּפק, ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם"; ווייל  (שם, לא):ָׁשָּמה", נאכדעם שטייט 

די טרערן וואס א מענטש וויינט זיך אויס צום אייבערשטן און וואשט זיך אפ דערמיט 
זיין פנים, דאס נעמט אראפ אלע עבירות פונעם מענטש, דאס וואשט אפ דעם מענטש 

 ביז מען איז זוכה צו האבן פרנסה.פון אלע זיינע שלעכטס 

אז דו וועסט זיך צו געוואוינען צו מאכן התבודדות, דו וועסט אויס שמועסן דיין 
הארץ צום אייבערשטן וועט דיר ליכטיג ווערן דיין לעבן, דו וועסט אנהייבן לעבן מיט 

וי דו אמונה, דו וועסט זיך נישט אויפרעגן אויף יעדע קליינקייט וואס גייט אנדערש ו
ווילסט עס זאל גיין, וואס דאס איז אויך א גרויסע סגולה פאר פרנסה, אזוי ווי דער רבי 

 "כעס איז מזיק די פרנסה". (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סח):זאגט 

; ווען מען זאגט (תהלים, קמה)מיר זאגן דריי מאל טאג דעם מזמור "תהלה לדוד" 
אינזינען האבן דעם שם פון חת"ך אפ"י, די ראשי תיבות פון ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד דארף מען 

פ'ותח א'ת י'דיך איז חת"ך אפ"י, דער שם איז מסוגל אויף פרנסה; ווייל אז מען שניידט 

אפ [חותך] דעם צארן [אפי] וואס דאס איז די כעס, דורכדעם איז מען זוכה צו האבן 
 אפי פארלירט מען די פרנסה. פרנסה, און אויב חס ושלום מען שניידט נישט אפ דעם

לאז דיך אפ פון די אלע דמיונות פון לאטעריס און אנדערע סארט געמבלס; דאס 

איז אלעס א שפיל פונעם שטן ווי אזוי צו פארנארן מענטשן. וויי פאר די וואס פאלן 
אריין אין דעם ביטערן נעץ, מען פארלירט די גאנצע געלט און נאכדעם פארלירט מען 

 השם ירחם. דאס לעבן

 דער אייבערשטער זאל דיר געבן א יאר מיט גרויס שפע.
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פארוואס זאל מען נישט ארויסגעבן די בילדער פון די ערליכע אידן אין אומאן, 

 נישט פון די משוגעים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אן ווי אזוי ערליכע אידן פירן זיך דארט אפשר וואלט געווען כדאי אז מ'זאל ארויסגעבן קליפס פון אומ

אויף, ווי זיי דאווענען און לערנען און בעטן זיך אויס א גוט יאר ביים ציון הקדוש, אז דאס זאל איבערוועגן די 

אלע מאדנע בילדער און קליפס וואס גייען ארום איבער די וואס טאנצן און פארפירן אין אומאן, דאס קען 

 וש ה'.ברענגען א גרויסע קיד

 יוסף

 תשובה:

 יום ב' פרשת האזינו, ח' תשרי, שלש עשרה מדות, שנת תשע"ט לפ"ק -בעזהשי"ת 

 לכבוד יוסף נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

הדבר הראשון, עס איז נישט שייך צו מאכן קיין בילדער אום יום טוב, און אפילו 

פון אלע טויזנטער אידן וואס זיצן ביי פון ערב יום טוב איז נישט שייך צו כאפן בילדער 
זיך אין שטוב און זענען עוסק אין לערענען און דאווענען. און אפילו עס וועט זיין 

בילדער וועלן דאס די צייטונגען נישט פאבליצירן, ווייל דאס איז זיי נישט 
 אינטערעסאנט, זיי זוכן אינטערעסאנטע בילדער וכו'.

(סיפורי ט וועם דו קריגסט זיך; דער רבי האט דערציילט צווייטנס, דארפסטו וויסן מי

פאר זיין נשמה איז אראפ געקומען אויף דער וועלט, האט דער  מעשיות, מעשה ז', מזבוב ועכביש)
ס"מ געשריגן: "רבונו של עולם, אויב דער נשמה קומט אראפ אויף דער וועלט, 

"די נשמה מוז אראפ פארוואס האסטו מיר באשאפן?" האט מען אים געענטפערט: 

קומען אויף דער וועלט, דו גיי און זיך דיר אן עצה", איז ער אוועקגעגאנגען און איז 
דערנאך צוריק געקומען מיט אן אלטיטשקן אן איינגעבויגענעם, זיי האבן געלאכט און 

 געזאגט: "דער נשמה קען שוין אראפ גיין, מיר האבן שוין אן עצה".

"וואס פאר  (בספר נהרי אפרסמון מעשה ז', מזבוב ועכביש):רייבט מוהרא"ש זכרונו לברכה ש
מען לאכט פונעם רבי'ן, מען שפעט אפ פון א  -אן עצה האבן זיי זיך געטראפן? לאכן 

ברסלב'ער חסיד", דאס איז דער עצה; דער ס"מ מאכט זיכער מען זאל נישט מקורב 
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ם הייליגן רבי'ן. ווען ער זעט ווערן צום רבי'ן דורכדעם וואס ער מאכט א געשפעט פונע

אז דער רבי איז מתקן אלעמען, דער רבי האט א שפראך צו אלע געפאלענע, אזוי ווי 
דער מציאות איז, אז ווען מען קומט קיין אומאן צינד זיך אן אינעם מענטש א אינערליכע 

 פייער, דער מענטש הייבט אן בענקען צום אייבערשטן, וואס טוט דער ס"מ? ער לאכט
אפ פון דעם און מאכט א געשפעט, ער פארשפרייט בילדער פון אינטערעסאנטע 

 מענטשן וכו' אזוי האלט ער צוריק מענטשן פון קומען קיין אומאן.

(עיין חיי מוהר"ן, אבער עס וועט אים שוין גארנישט נוצן, ווייל דער רבי האט געזאגט 

מֹור", איך האב אויסגעפירט און איך וועל אויספירן, "ִנַּצְחִּתי ָוֲאַנֵּצַח, ָּגַמְרִּתי ְוֶאגְ  סימן רכט):
איך האב גענדיגט און איך וועל ענדיגן; מען זעט ממש ווי דער רבי נעמט איין דער 

וועלט און אט אט קומט שוין משיח צו גיין. דער רבי האט געזאגט: "משיח וועט 
ן די וועלט מיט איינעמען דער וועלט אן קיין איין שאס פולווער", ער וועט איינעמע

תפילה; ער וועט אריין ברענגען אין די גאנצע וועלט אז מען זאל נישט זיין פארנומען 
 מיט א צווייטן, נאר יעדער זאל נאר זיין פארנומען מיט תפילה והתבודדות.

ביים סוף וועלן אלע קומען קיין אומאן; ווער עס קען אביסל רעכענען זעט לויט 

קומען היינט קיין אומאן, אז ביז אפאר יאר וועלן זיין  די נומערן וויפיל מענטשן
הונדערטער טויזנטער מענטשן ביים רבי'ן ראש השנה. ווי לאנג פארט מען שוין קיין 

אומאן? אינגאנצן פון שנת תשנ"א עטליכע צוואנציג יאר צוריק, וואס דעמאלט זענען 
האלט מען שוין קרוב צו געפארן מערסטענס צוויי טויזנט מענטש, און היינט צו טאגס 

הונדערט טויזנט מענטשן, היי יאר זענען געווען איבער פינף און זיבעציג טויזנט 
 מענטשן.

דער ס"מ שפרינגט און שיסט אויס זיינע לעצטע קוילן; ער זוכט ווי אזוי ער קען 

מאכן אז מענטש זאלן האבן א שלעכטע בליק אויף "אומאן", ער פראבירט מיט זיינע 
כוחות צו רעדן שלעכטס אויף אומאן, אבער עס וועט אים גארנישט נוצן, עס לעצטע 

איז א פארלוירענע קריג פאר אים. אלע ווייסן וואס אומאן איז און אלע ווייסן פארוואס 

הונדערטער טויזנטער מענטשן שלעפן זיך קיין אומאן; באקוועמליכקייטן איז נישט דא 
מאן: א רבי וואס האט מבטיח געווען אז ער וועט אין אומאן, איין זאך איז דא אין או

אלעמען פאררעכטן. מענטשן וואס האבן אין זייער לעבן נישט געהאט קיין הרהור 
תשובה, ווען זיי קומען צום ציון הייבן זיי אן צו וויינען ווי א קליין קינד, זיי ווייסן נישט 

 וואס האט פאסירט מיט זיי.

אלע חסידות'ן זענען היינט צו טאגס מקנא ברסלב'ע חסידים און אלע ווייסן היינט 
ווער די "טויטע חסידים" זענען; אמאל פלעגט מען טשעפען ברסלב'ע חסידים און זיינע 
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אנרופן מיטן שפעט נאמען: "טויטע חסידים", ווייל מיר פארן צו א ציון פון א רבי, 

ווארט איבערגעדרייט, ברסלב'ע חסידים זענען אבער היינט האט זיך דער שפריך 
"לעבעדיגע חסידים", און אנדערע חסידים וואס גייען צו זייער רבי און באקומען 

גארנישט די זענען "טויטע חסידים"; דער רבי האט שוין געזאגט פאר איבער צוויי 
בי און ווי זיי הונדערט יאר צוריק ווי אזוי חסידים שפירן זיך ווען זיי גייען צו זייער ר

 .(עיין חיי מוהר"ן, סימן שלה)שפירן זיך ווען זיי קומען אהיים פון זייער רבי 

דעריבער דארפן מיר זיך זייער פרייען אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן און 

מיר פאלגן זיינע רייד בתמימות ובפשיטות, מיר פארן קיין אומאן צום צדיק אויף ראש 
קומט אונז אן ביטער שווער און מיר פרייען זיך א גאנץ יאר אז מיר השנה אפילו עס 

 זענען געווען אין אומאן אויף ראש השנה.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי נעם איך אראפ די קללה וואס קומט ווען די פרוי שערט נישט די האר?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געליינט אין א בריוו וואס איר שרייבט אז א פרוי וואס שערט נישט די האר ברענגט א קללה 

 אויף איר שטוב, וויל איך וויסן ווי אזוי איך קען אראפנעמען די קללה פון מיין הויז.

 יישר כח

 תשובה:

 עשרה מדות, שנת תשע"ט לפ"ק יום ב' פרשת האזינו, ח' תשרי, שלש -בעזהשי"ת 

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ביים אייבערשטן איז זייער חשוב א מענטש וואס טוט תשובה; ווען מען טוט 
תשובה, מען הייבט אן גיין אויף די וועג פון די תורה דאן נעמט מען אראפ פון זיך אלע 

שים וואס שטייט אין די תורה איז ווען דער מענטש עונשים און אלע קללות. די אלע עונ
קערט זיך נישט צוריק צום אייבערשטן, אבער אז דער מענטש טוט תשובה נעמט ער 

אוועק פון זיך און פון די גאנצע וועלט אלע דינים. דעריבער אז איר וועט אכטונג געבן 
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אפ נעמען פון אייער צו גיין בצניעות, איר וועט אראפ נעמען אייער האר, וועט איר אר

 שטוב אלע קללות און איר וועט אריין ברענגען אין אייער שטוב דעם אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט זוכה זיין צו האבן ערליכע קינדער, 
וואס מען איז זוכה צו דעם דורך זיך פירן בצניעות, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה 

"ִׁשְבָעה ָּבִנים ָהיּו ָלּה ְלִקְמִחית", עס איז געווען א פרוי וואס האט  ז.):(יומא מדערציילן 
געהייסן קמחית, זי האט געהאט זיבן קינדער, "ְוֻכָּלן ִׁשְּמׁשּו ִּבְּכהּוָנה ְגדֹוָלה", און אלע 
יָת ֶׁשָּזִכיָת  זענען געווען כהנים גדולים אינעם בית המקדש. "ָאְמרּו ָלּה ֲחָכִמים: ַמה ָעשִֹ

ן די חכמים איר געפרעגט: וואס האסטו געטון אז דו האסט זוכה געווען צו ? האבְלּכַ 
דעם? האט זי געזאגט, "ִמָּיַמי א ָראּו קֹורֹות ֵּביִתי ְקָלֵעי ַׂשֲעִרי", איך האב אכטונג געגעבן 

אז די ווענט און די דאך פון מיין הויז זאלן נישט זען מיין האר; זעט מען פון דעם אז 
 מיט צניעות האט מען נחת פון די קינדער.ווען מען פירט זיך 

אויך זאלט איר אכטונג געבן פון היינט און ווייטער אז אייערע קליידער זאלן זיין 

צניעות'דיג, איר זאלט נישט אנטון קליידער וואס זענען קורץ, טייט אדער אויסגעשניטן 
 וכו'.

ִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה "ְצ  (ספר המידות, אות בנים, סימן ט):דער הייליגער רבי זאגט 

ְלָבִנים ֲהגּוִנים", אז א פרוי גייט אנגעטון צניעות'דיג, וועט זי זוכה זיין צו גוטע קינדער; 
ווער וויל נישט זוכה זיין צו גוטע קינדער?! איר זעט דאך וואס גייט פאר אין אונזער 

בחורים און מיידלעך  דור, וויפיל אידישע קינדער פאלן אוועק פון אידישקייט, וויפיל
פאלן אוועק טאג טעגליך, דערפאר אז דער רבי געבט א עצה און א הבטחה: "ְצִניעּות 

ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", דארפן מיר זיך דאך צוכאפן צו דעם און פאלגן דעם 
 הייליגן רבי'ן, וועלן מיר האבן ערליכע קינדער און שעפן נחת פון זיי.

"ַוַּיֲהפֹ ה'  (דברים כג, ו):יבערשטער זאל העלפן עס זאל מקוים ווערן ביי אייך דער אי
.ֶקיה' ֱא ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה, ִּכי ֲאֵהְב ְּל ֶקיֱא 

... 

~~~~~~~~~~ 
 ס'איז דא אנגעצויגנקייט ביי אונז אין שטוב, וואס טוט מען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

זענען א פאר פאלק וואס לעבן ב"ה זייער שיין אין זכות פון די דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א,  מיר

 אבער מיין מאן האט אסאך נערווען אין שלאף צימער, ווי אזוי קען איך אים העלפן?
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 יישר כח

 תשובה:

 יום ב' פרשת האזינו, ח' תשרי, שלש עשרה מדות, שנת תשע"ט לפ"ק -בעזהשי"ת 

 רת ... תחי'. לכבוד מ

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך פריי זיך זייער צו הערן אז איר שטארקט זיך מיטן הייליגן רבינ'ס ווערטער; 

פאלק וואס נעמען דעם רבי'ן פאר א וועג ווייזער זענען זוכה צו לעבן א חיים -יעדע פאר
וב זעט מען גלייך טובים, א געשמאקע לעבן. ווען מען קומט אריין אין א ברסלב'ע שט

אז דא לעבט מען ווי אין 'גן עדן'; מען רעדט שיין איינער צום צווייטן און מען איז זיך 
 מכבד איינער דעם צווייטן.

דאס וואס אייער מאן איז אזוי אנגעצויגן וכו'; דאס קומט פון די חתן שיעורים 

אריין אין חתנים וואס ער האט באקומען אויף נישט א גוטע וועג. ליידער לייגט מען 
און אין כלות אסאך שרעק וכו' ביז די גאנצע לעבן ווערט פול מיט נערוון, אנשטאט עס 

זאל צוגיין מיט אהבה און אחוה, שלום און ריעות, שרעקט מען אן מיט עונשים השם 
ישמרינו ביז די גאנצע זאך פון לעבן צוזאמען וכו' ווערט אן אנגעצויגענע זאך און אסאך 

 נגט דאס צו אז מען זאל זיך צעטיילן השם ישמרינו.מאל ברע

דעריבער זאלט איר גיין צו אן ערליכער איד, ער וועט אייך מדריך זיין ווי אזוי צו 
לעבן מיט ליבשאפט איינער מיטן צווייטן און ארויס קלאפן פון אייך אלע חומרות און 

 פרישות וואס קומט נישט פון די קדושה.

"ִּכי ֵיׁש ַהְרֶּבה  (תורת משה קדושים, דבור המתחיל 'קדושים תהיו'):דער הייליגער חתם סופר זאגט 

ְּפרּוִׁשים ְּבַחְכֵמי אּומֹות ָהעֹוָלם, ְוֵהם יֹוֵתר ְּפרּוִׁשים ִמַצִּדיֵקי ִיְׂשָרֵאל", ביי די אומות העולם 
נישט קיין איז דא אסאך מער פרישות ווי להבדיל ביי די אידישע קינדער, אבער דאס איז 

קדושה, דאס קומט פון דעם וואס זיי האבן פיינט די וועלט; דעריבער דארף מען 
אנטלויפן פון די אלע מדריכים וואס זענען מדריך חתנים און כלות צו לעבן מיט 

 חומרות.

"ַּגם ֵמָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מד):דער הייליגער רבי זאגט 
ֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִרי ְלַהְרִחיק ְמאֹד", מען דארף זיך זייער היטן פון חכמות, "ִּכי ָכל ֵאּלּו ַה 

ַהָחְכמֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּנְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאיָנם ָחְכמֹות ְּכָלל ְוֵהם 
ִלים ְּגדֹוִלים", ווייל די אלע חכמות וואס מען האט ווען מען ַרק ִּדְמיֹונֹות ּוְׁשטּוִתים ּוִבְלּבּו

הייבט אן דינען דעם אייבערשטן זענען בכלל נישט קיין חכמות, דאס איז דמיונות, 
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שטותים און קאפ דרייעניש, "ְוֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַמִּפיִלין ְמאֹד ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", 

אפלאזן זיין עבודות השם, "ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְּדִקים דאס מאכט אז דער מענטש זאל 
ִּכי ֵאין ָלֶהם ׁשּום  'ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוַחי ָּבֶהם", 'ְולא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם

ִחּיּות ְּכָלל, די אלע וואס זענען פארנומען מיט חכמות און ספיקות זענען אלץ מספק צי 
די האבן נישט קיין שום חיות, "ְוָתִמיד ֵהם  -האבן יוצא געווען די מצוה צי נישט זיי 

ְּבָמָרה ְׁשחָֹרה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבַהִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשין ְוֵאין ָלֶהם 
ָרה ְׁשחֹרֹות ֶׁשָּלֶהם", זיי זענען שטענדיג ׁשּום ִחּיּות ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִּדְקּדּוִקים ְוַהָּמ 

 דעפרעסט, זיי לעבן אלץ אין ספיקות און די חומרות ווארפט זיי אריין אין מרה שחורה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
אייבערשטן אויף א מ'זעט דאך יא אין רבינ'ס ספרים אז מ'זאל דאנקען דעם 

 צרה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מיידל פון ארץ ישראל, איך בין זיך זייער מחזק מיט די שיעורים, דאס געבט מיר א וועג צו 

 לעבן מיט'ן אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין.

שיעורים אז ס'איז נישטא קיין איך האב געוואלט פרעגן איבער דעם וואס איך האב געהערט ביי די 

מקור אינעם רבינ'ס ספרים אז מ'זאל דאנקען דעם אייבערשטן אויף א צרה, איך האב יא געטראפן אין ליקוטי 

הלכות (הלכות פריקה וטעינה ד אות יד) וואס רבי נתן שרייבט דארט בזה הלשון: "ִּכי ֶּבֱאֶמת ִאם ָהיּו ַהּכֹל 

י ֱאֶמת ֵליֵל� ְּבֶדֶר� ֶזה ְלַהֲאִמין ָּתִמיד ַּבה' ִיְתָּבַר� ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלֵּתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ָּתִמיד ׁשֹוְמִעים ְלקֹול ַהַּצִּדיֵק 

ִמְתַּבְּטִלים ָּכל אי ָהיּו ַלה' ִיְתָּבַר� ֵּבין ְּבטּובֹו ֵּבין ְּבָעקֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר ֵּבא�ִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר, ְּבַוַּד 

ַהָּצרֹות ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות ְלַגְמֵרי ּוְכָבר ָהְיָתה ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.", אויך ווערט געברענגט אין די גמרא (תענית ח'.) "כל 

 השמח ביסורין שבאים עליו, מביא ישועה לעולם", וואס קען מען זאגן אויף דעם?

אס דער רבי האט געהייסן אז מ'מוז קומען צו אים אויף אויך האב איך געוואלט פרעגן איבער דעם וו

ראש השנה, און די זעלבע איז ביי פרויען אז זיי קענען שיקן זייערע מענער אויף אומאן, וואס זאל אבער טון 

א מיידל וואס האט נאכנישט וועמען צו שיקן קיין אומאן, ווי אזוי קען זי אויספירן דעם רבינ'ס רצון אין דעם 

 ענין?

 א גרויסן יישר כח
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 תשובה:

יום ה' פרשת האזינו, י"א תשרי, מחרת יום הכיפורים, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

עס איז איבעריג צו שרייבן איבער דעם לעצטיגן קאפ פארדרייעניש, וואס מענטשן 
ט א צרה זאל מען דאנקען און לויבן דעם זאגן נאך בשם דעם רבי'ן אז ווען מען הא

אייבערשטן אויף די צרה און דאס איז דער וועג ארויס צו גיין פון די צרה; דאס איז 

 אנטקעגן די תורה, און בכלל איז נישט דא וואס צו שרייבן אויף דעם.

ז וואו עס איז מבואר אז עס אי (פרק א' מהלכות תעניות, הלכה א)קוקטס אריין אין רמב"ם 
א מצות עשה אין די תורה צו שרייען און וויינען צום אייבערשטן ווען מען האט לא 

 עלינו א צרה. 

"ִאם ָּבא ַעל ָאָדם ָצָרה", אז א מענטש  (ירושלמי ברכות סג.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ַוֲאִני עֹוֶנה לֹו ִמַיד",  א ְלַגְבִריֵאל, ֶאָלא ִלי ִיְצַווח,א ְלִמיָכֵאל, וְ  -האט א צרה, "א ִיְצַווח 

נישט צו מלאך מיכאל, נישט צו מלאך גבריאל, נאר צום הייליגן  -זאל ער נישט שרייען 
באשעפער אליינס; ווען א מענטש האט א חולה אין שטוב דארף ער וויינען און שרייען 

צום הייליגן באשעפער; אז א מענטש האט נישט קיין קינדער דארף ער טון וואס יצחק 
שמואל  -"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו", און וואס חנה  (בראשית כה, כא):בינו האט געטון א

"ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל ה' ּוָבכֹה ִתְבֶּכה וגו', ְוָהָיה ִּכי  א א, י; יב):-(שמואלהאט געטון  -הנביא'ס מאמע 
 ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' וגו'".

האט נישט קיין שלום בית דארף ער וויינען און שרייען צום  אז א מענטש

אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן אויף אים און אים ליכטיג מאכן אין שטוב, ווער עס 
זאגט אנדערש איז א חסר דעה. ווער עס פארקויפט פאר מענטשן מען זאל דאנקען א 

קינדער זאל ער זאגן במשך  שעה אויף א צרה, צום ביישפיל אויב איינער האט נישט קיין

א שעה יעדן טאג: "רבונו של עולם, איך דאנק דיר אז איך האב נישט קיין קינדער", אזא 
איינער מאכט חוזק פונעם אייבערשטן, חוזק פון די תורה און חוזק פון די הייליגע 

 חכמים.

כות (ברדאס איז נישט קיין סתירה מיט דעם וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן אונז 

"ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה", א מענטש דארף דאנקען דעם  נד.):

אייבערשטן ווען עס קומט אויף אים שלעכטס אזוי ווי ער דאנקט אויף גוטס, און א 
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 -סיי גוטס און סיי שלעכטס   -מענטש דארף גלייבן אז אלעס וואס פאסירט מיט אים 

לעס קומט פונעם אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער איז דער אב הרחמן וואס וויל א
נאר טון גוטס מיטן מענטש, און אז עס האט פאסירט א צרה איז דאס נאר פאר די טובה 

"ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּיְצאּו  (נדה לא.):פונעם מענטש, אזוי ווי די הייליגע חכמים דערציילן 
ענטשן האבן איינגעקויפט סחורה דאס צו פארקויפן אין א צווייטע ִלְסחֹוָרה", צוויי מ

מדינה, "ָיַׁשב לֹו קֹוץ ְלַאַחד ֵמֶהן", גייענדיג צום שיף האט זיך איינער פון זיי צעבראכן 
די פיס און ער האט נישט געקענט גיין צום שיף, די שיף איז אוועק געפארן מיטן אנדערן 

ער מענטש מיטן צעבראכענעם פיס איז אונטער שותף מיטנעמענדיג אלע סחורה און ד

געבליבן, "ִהְתִחיל ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף", האט דער מענטש אנגעהויבן רעדן אנטקעגן די 
אמונה, ער האט געהאט טענות צום אייבערשטן, "ְלָיִמים ָׁשַמע ֶׁשָטְבָעה ְסִפיָנתֹו ֶׁשל 

האט ער געהערט אז די שיף איז ֲחֵבירֹו ַּבָּים ִהְתִחיל מֹוָדה ּוְמַׁשֵּבַח", נאך א שטיק צייט 
איינגעזינקען אין וואסער מיט אלע מענטשן מיט די גאנצע סחורה, האט ער אנגעפאנגען 

"אֹוְד ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי", איך דאנק דיר (ישעיהו יב, א): דאנקען דעם אייבערשטן 
ׁשֹב ַאְּפ אייבערשטער אז דו האסט געצערנט אויף מיר און מיר צעבראכן מיין פיס, "יָ 

'י", ווייל אזוי בין איך געראטעוועט געווארן פון ווערן דערטראנקען; אין דעם ַנֲחֵמנִ ּוְת'
פסוק איז מרומז דעם הייליגן רבינ'ס נאמען, דער רבי לערנט אויס דעם מענטש אז ער 

זאל דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלעס וואס ער טוט מיט אים, אפילו וואס עס זעט 
 וי שלעכטס.אויס ו

דער רבי איז מסביר ווי אזוי עס ארבעט ידיעה און בחירה וכו'; פון איין זייט דארף 

מען דאך וויסן: "ֶׁשָּכל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם ְלטֹוָבתֹו", אז אלעס וואס פאסירט מיטן מענטש 
איז פאר זיין טובה וועגן, און אלעס וואס גייט אריבער אויף אים איז מיט א פונקטליכע 

"ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע  (ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן ד):גחה וכו', אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט הש
ֶׁשָּכל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם ְלטֹוָבתֹו, זֹאת ַהְּבִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא", ווען א מענטש ווייסט 

הבא; אבער פון די  דאס איז עולם -אז אלעס וואס פאסירט מיט אים איז פאר זיין טובה 

צווייטע זייט דארף מען וויסן אז דער מענטש האט א בחירה, ער קען בעטן פונעם 
אייבערשטן וואס ער וויל, אויף יעדן פרט ופרט; ווי אזוי ארבעטן אבער די צוויי זאכן 

צוזאמען? איז דער רבי מסביר אז ווען א מענטש איז מקדש די שבעה נרות, ער הייליגט 
ן, אויערן, נאז און מויל דעמאלט איז ער זוכה צו האבן א ריינע מח ביז עס איז זיינע אויג

אים שוין נישט שווער די קשיא פון ידיעה און בחירה, ער ווייסט אז מען דארף בוחר 
 .(עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כא)זיין אין ידיעה צו וויסן אז אלעס איז דער אייבערשטער 
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תפילה איז נישט קיין סתירה צו אמונה; אפילו ווען מען בעט דעם אייבערשטן 

דארף מען נאך אלץ ווייטער גלייבן אז אלעס איז לטובה, אזוי ווי דער הייליגער תנא 
ְלַטב ָעִביד",  -"ְלעֹוָלם ְּיֵהא ָאָדם ָרִגיל ּלֹוַמר ָּכל ְּדָעִביד ַרְחָמָנא  (ברכות ס:):רבי עקיבא זאגט 

זאל זיך צוגעוואוינען צו זאגן שטענדיג: "אלעס וואס דער אייבערשטער טוט  א מענטש
איז גוט"; ווען א מענטש נעמט דאס אריין אין זיך, ער לעבט מיט אמונה אינעם 

אייבערשטן אז אלעס וואס גייט אריבער אויף אים קומט פונעם אייבערשטן און דאס 
בט שוין יעצט אין 'גן עדן', אזוי ווי די איז נאר פאר זיין אייביגע טובה, דער מענטש לע

אז דער הייליגער תנא רבי עקיבא איז אמאל אנגעקומען  (שם)גמרא פארציילט די מעשה 

אין א שטאט און קיינער האט אים נישט געוואלט אריין נעמען געבן אן אכסניא, מיט 
 -יד ַרְחָמָנא "ָּכל ְּדָעבִ  דעם אלעם האט ער זיך נישט פארלוירן, נאר ער האט געזאגט:

אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, און ער איז געגאנגען איבער ְלַטב ָעִביד", 
נעכטיגן אין וואלד; ער האט געהאט מיט זיך אן אייזל, א הינדל מיט א ליכט, פלוצלינג 

איז געקומען א ווינט און פארלאשן די ליכט, מיט דעם האט זיך דער הייליגער תנא רבי 
אלעס וואס דער ְלַטב ָעִביד",  -"ָּכל ְּדָעִביד ַרְחָמָנא  א נישט פארלוירן, נאר געזאגט:עקיב

אייבערשטער טוט איז גוט, עס גייט אריבער אפאר מינוט און עס קומט א לייב און 
פארציקט דעם אייזל, מיט דעם אלעם האט זיך דער הייליגער תנא רבי עקיבא נישט 

אלעס וואס דער ְלַטב ָעִביד",  -ל ְּדָעִביד ַרְחָמָנא "ּכָ  פארלוירן, נאר געזאגט:
אייבערשטער טוט איז גוט, נאכדעם איז געקומען א קאץ און האט פארציקט דאס הינדל, 

ְלַטב  -"ָּכל ְּדָעִביד ַרְחָמָנא  מיט דעם אלעם האט ער זיך נישט פארלוירן, נאר געזאגט:

גוט, שפעטער הערט ער א געשריי און  אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איזָעִביד", 

זעט ווי רויבערס קומען צו גיין אריין אינעם שטאט וואו קיינער האט אים נישט געוואלט 
ארייננעמען, און הרג'ענען אויס די גאנצע שטאט, האט ער געזען די חסדים פונעם 

פון אייבערשטן קלאר מיט זיינע אויגן; ער האט שוין פארשטאנען פארוואס קיינער 

שטאט האט אים נישט אריין גענומען, און פארוואס דער אייזל און דער הינדל מיט די 
 ליכט זענען אוועק גענומען געווארן פון אים, אלעס כדי אים צו היטן פון די רויבערס.

דאס מיינט נישט צו זאגן אז א מענטש וואס געפונט זיך אין א צרה זאל נישט בעטן 

ה; אדרבה, ווען א מענטש גייט אריבער צרות ויסורים איז די ארויס צו גיין פון די צר
דורך בעטן דעם אייבערשטן, אבער אסאך מאל  -איינציגסטע עצה ארויס צו גיין דערפון 

איז דער מענטש אזוי צעבראכן פון דאס וואס גייט אריבער אויף אים אז ער האט נישט 
ת וכו', איז די עצה אז ער זאל קיין ווערטער וואס צו בעטן פון גרויס עצבות ומרירו

דאנקען דעם אייבערשטן אויף די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיט אים. עס איז 
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 (ליקוטי הלכות יורה דעה, כלאי בהמה הלכה ד', אות ד, ה, ו)כדאי דורך צו לערנען אין ליקוטי הלכות 

ווי ווייט ער איז פונעם וואו ר' נתן רעדט ארום פון דעם באריכות, אז ווען א מענטש זעט 
סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, ער מוטשעט  -אייבערשטן און ווי שווער עס גייט אים 

זיך מיט פרנסה וכו', זאל ער זוכן עפעס גוטס וואס צו דאנקען דערויף דעם אייבערשטן, 
ער אזוי וועט ער זיך נאכדעם קענען גוט אויסגיסן זיין הארץ און בעטן דעם אייבערשטן 

 זאל אים העלפן.

בנוגע אומאן וכו'; עס איז נישט שייך פאר מיידלעך צו קומען קיין אומאן אום 

ראש השנה; וואו מען געפונט זיך איז מען זיך פון דארט מקשר צום הייליגן רבי'ן. 
יעדער איד וואס גלייבט אינעם רבי'ן איז צוגעבינדן צום רבי'ן און ער איז זוכה צו אלע 

 תיקונים.

ר אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט טרעפן א גוטע שידוך און זוכה זיין דע
 צו שיקן אייער מאן און קינדער קיין אומאן יעדע יאר ראש השנה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך ליב האבן מיין ווייב, ווען זי איז נישט אזוי אהערגעשטעלט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קענט מיר נישט, אבער איך קען אייך יא, איך הער אסאך אייערע שיעורים און דאס לייכט מיר איר 

אויף מיין לעבן, עס געבט מיר חיזוק און הדרכה ווי אזוי זיך אומצוגיין אין סיי וועלכע מצב אין לעבן, דער 

 אייבערשטער זאל אייך באצאלן מיט אלעם גוטן.

ר א געלונגענע וואוילע און גוטע ווייב, מיר האבן שוין עטליכע ליכטיגע איך האב ב"ה זוכה געווען צו זייע

קינדער קע"ה, מיין פראבלעם איז אבער אז מיין ווייב איז נישט אזוי שיין אהערגעשטעלט, און איך הער נישט 

 אויף טראכטן אז איך וויל האבן א שיינע ווייב, אנגעטון שיין מיט א שייטל וכו'.

יר נישט צורוה, און איך ווער משוגע פון דעם. איך טראכט וואס איך וואלט געקענט די מחשבות לאזן מ

טון דערצו, פאר מיינע עלטערן וואלט איך קיינמאל נישט געקענט זאגן אז איך דארף א שידוך מיט א שייטל, 

עצט בעטן ווייל זיי וואלטן דאס נישט אויסגעהאלטן, און וואס קען איך יעצט טון? אפשר דארף איך איר י

אנצוטון א שייטל און זיך שיין אהערשטעלן? אפשר אזוי וועט דאס מיר בארואיגן און איך וועל האבן א גוט 

 לעבן?

ביטע ליינט איבער מיין שאלה מיט ישוב הדעת, און ענטפערט מיר מיט לאגיק און געפיל, מיין הארץ 

 וועט נישט ווערן צופרידן פון א שטיקל חז"ל.
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זאל אייך געבן ווייטער כח צו קענען העלפן אידישע קינדער אייער גאנץ לעבן מיט  דער אייבערשטער

 הרחבת הדעת.

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

יום א' פ' וזאת הברכה, י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ענטפערן בכתב, בפרט ווען מען קען נישט דעם מענטש נישט יעדע שאלה קען מען 
 וכו', נאר מיטן אייבערשטנס הילף וועל איך דיר ענטפערן.

נאר מיט לאגיק און  חז"לדו שרייבסט מיר איך זאל דיר נישט ענטפערן אבי מיט א 

הארץ וכו'; וויסן זאלסטו אז ביי אידן איז נישט דא קיין לאגיק, ביי אונז אידן איז נאר 
חכמים א וואס דער אייבערשטער זאגט, וואס די תורה זאגט און וואס אונזערע הייליגע ד

 זאגן. זכרונם לברכה

"ֶאָחד ָהָיה ְמַדֵּבר ִעּמֹו, ְוָהָיה ְמַׁשֵּבַח ֶאת  (שיחות הר"ן, סימן קטז):ר' נתן האט דערציילט 
ר, ְוָאַמר ָעָליו ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה הּוא 'ָאִריְנְטִלי'", א  ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשִּמְתַנֵהג ְּביֹׁשֶ

איד האט אמאל געזאגט פארן רבי'ן אויף איינעם אז יענער איז זייער אן 'ארינטליכער 
, "ָעָנה הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאַמר: ֶׁשַעל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ֵאין ַׁשָּי לֹוַמר ָאִריְנְטִלי", מענטש'

האט דער רבי זיך אנגערופן און געזאגט: אויף א איד איז נישט שייך צו זאגן 'ער איז 
ר ְמַחֵּיב, ֶׁשֶּזה ארינטליך', "ִּכי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵיׁש ָלֶהם ַהְנָהגֹות ִנימּוִסּיּות, ַמ  ה ֶּׁשַהֵּׂשֶכל ְוַהּיֹׁשֶ

ִנְקָרא ָאִריְנְטִלי", ביי גוים איז שייך צו זאגן 'ארינטליך' ווייל זיי פירן זיך מיט שכל און 
ר  לאגיק, "ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵהם ִמַּצד ֶּדֶר ֶאֶרץ ַמה ֶּׁשַהּיֹׁשֶ

ר, ְוַה  ֵּׂשֶכל ְמַחֵּיב, ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהִּמְצוֹות ֵאין עֹוִׂשין ֵמֲחַמת ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמַּצד ִחּיּוב ַהֵּׂשֶכל ְוַהּיֹׁשֶ
ַרק ִמְּגֵזַרת ַהֶּמֶל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ֶׁשִּצָּוה ָעֵלינּו ְּבתֹוָרתֹו ַלֲעׂשֹות ָּכ", אבער ביי אונז 

צו זאגן אז מיר פירן זיך מיט שכל און לאגיק, ווייל אפילו די מצוות  אידן איז נישט שייך

וואס דער שכל איז מחייב טוען מיר אויך נאר ווייל דער אייבערשטער האט אונז אזוי 
 געהייסן אין די תורה.

דער הייליגער רבי נתן האט אמאל מסביר געווען פאר אן אפיקורס דאס וואס 

"ָאַמר ַרב ִיְצָחק, ָקָׁשה ִרָּמה ְלֵמת ְּכַמַחט ְּבָבָׂשר ַהַחי",  בת יג:):(שזאגן  חכמינו זכרונם לברכה
עס טוט וויי פארן טויטן מענטש ווען די ווערים בייסן אים אזוי ווי עס טוט וויי פאר א 
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לעבעדיגע מענטש ווען ער כאפט א שטאך פון א נאדל; ר' נתן האט דאס אים ערקלערט 

' נתן אנגערופן פאר זיינע תלמידים וואס זענען מיט שכל וכו', שפעטער האט זיך ר
געווען דערביי: "דאס וואס איך האב מסביר געווען פריער דאס איז נישט פאר אייך, 

דאס איז פאר אים וואס ער גלייבט נישט אינעם אייבערשטער, אבער איר זאלט וויסן 
 "וואס חז"ל זאגן דאס זאגט 'גאט'".אז: 

דארפסט תשובה טון אויף דעם וואס דו שרייבסט דאס זעלבע זאג איך דיר: דו 
"מיין הארץ וועט נישט ווערן צופרידן פון א שטיקל חז"ל" און דו ווילסט הערן א 

זאגן אונז דאס איז שכל און  חז"לתשובה פון לאגיק און הארץ, ווייל נאר וואס 
 פארשטאנד.

זוכה געווען יעצט צו דיין שאלה. דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן דו האסט 

חתונה צו האבן, דו שרייבסט אז דו האסט זוכה געווען צו א געלונגענע ווייב מיט 
ליכטיגע קינדער, אבער עס שטערט דיר איר אויסזען וכו', דו ווילסט האבן א ווייב וואס 

 דו האסט נישט, א זאך וואס איז ציענדיג ווי לאנג מען האט עס נישט.

הער אויס וואס די ' האט נישט נאר מיטן אויסזען, וויסן זאלסטו אז ליבשאפט וכו

ה ִחינֹות ֵהן", דריי סארט חן האט דער  (סוטה מז.): הייליגע חז"ל זאגן "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ְׁשׁשָ

אייבערשטער באשאפן, איינע פון די דריי איז: "ֵחן ִאָׁשה ַעל ַּבְעָלּה", אז א פרוי זאל 
דער אייבערשטער  (דבור המתחיל "חן האשה"):רש"י  האבן חן אין די אויגן פונעם מאן; זאגט

מאכט: "ֲאִפילּו ִהיא ְמכֶֹעֶרת נֹוֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיָניו", אפילו א מיאוס'ע פרוי מאכט דער 
אייבערשטער זי זאל האבן חן אין די אויגן פונעם מאן; דער אייבערשטער מאכט אז עס 

אנגיין. אין אנהייב ציט נאר דאס זאל זיין חן צווישן מאן און ווייב אזוי קען די וועלט 
אויסזען און צוביסלעך בויעט מען אויף א שטארקע טיפע ליבשאפט איינער צום צווייטן 

און מען ציט אויף קינדער און אייניקלעך, דער ליבשאפט ווערט שטערקער און טיפער 
 ווי דאס ליבשאפט וואס האט זיך אנגעהויבן נאר פונעם אויסזען.

דאס אלעס קען נאר ארבעטן אז מען היט זיך די אויגן, ווייל אז  פארשטייט זיך אז
אזוי ווי חז"ל מען האט נישט קיין שמירת עינים ווערט מען קיינמאל נישט זאט, 

דער גרויסער קעניג אלכסנדר מוקדון איז אמאל אנגעקומען צום  (תמיד לב:): דערציילן
זאל אים עפענען, האט מען אים  טויער פון 'גן עדן', ער האט געקלאפט אויפן טיר מען

"ֶזה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו", דעם טיר עפענט מען נאר פאר  (תהלים קיח, כ):געזאגט 
ערליכע אידן, דא קומען אריין נאר צדיקים; האט ער זיך געבעטן: "איך בין דאך א 

ן מען זאל אים קעניג, עפענט מיר", האט מען אים געעפענט די טיר. ער האט געבעט
"ְיַהבּו ֵליּה ּגּוְלָּגְלָּתא ֲחָדא", האט מען אים געגעבן  חז"ל:געבן עפעס פון 'גן עדן', זאגן 
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א שטיינדל. ער האט געוואלט וויסן ווי חשוב דער שטיין איז, ווי סאך דאס וועגט, 

י", האט ער גענומען "ַאְתָייּה ַּתְקֵליּה ְלכּוֵּליּה ַּדֲהָבא ְוַכְסָּפא ִּדיֵדיּה ַּבֲהֵדיּה א ֲהָוה ַמְתָקלֵ 
דעם שטיינדל און עס געלייגט אויף איין זייט פונעם וואגשאל און זיין גאנצע גאלד און 

זילבער אויף די אנדערע זייט, און דער שטיינדל האט אלץ אראפ געוואויגן, ער האט 
ומען צו זיך זייער געוואונדערט וואס דאס איז, "ָאַמר ְלהֹון ְלַרָּבָנן ַמאי ַהאי", איז ער געק

און זיי געפרעגט וואס איז פשט פון דעם שטיינדל וואס וועגט מער  הייליגע חז"לדי 
הייליגע פון אלעס? "ָאְמִרי, ּגּוְלָּגְלָּתא ְּדֵעיָנא ְּדִביְׂשָרא ְוָדָמא ְּדא ָקא ָׂשַבע", האבן אים די 

ואס געזאגט: דאס איז נישט קיין שטיינדל, דאס איז אן אויג פון א מענטש ו חכמים ז"ל

ווערט נישט זאט, נאר וואס ער פארמאגט דארף ער אלץ נאך, "ָאַמר ְלהּו ִמַּמאי ְּדָהִכי 
הּוא?" אלכסנדר מוקדון האט נישט געגלייבט די חכמים, האט ער זיי געבעטן זיי זאלן 

אים אויפווייזן אז עס איז טאקע אזוי, האבן די חכמים גענומען א שטיקל שארב און עס 
ן אויג, און די וואגשאל האט זיך גלייך אראפ געלייגט אויף די ארויף געלייגט אויפ

אנדערע זייט, האבן זיי אים געוויזן מיט דעם אז ווי לאנג א מענטש לעבט און די אויג 
איז אים אפען, גלוסט ער פאר זאכן וואס ער האט נישט, אבער איינמאל מען שטארבט 

 ף מען שוין גארנישט.און מען דעקט צו די אויג מיט א שארב דעמאלט דאר

עס איז נישט קיין פראבלעם אז דיין ווייב זאל זיך שיין מאכן פאר דיר; אפילו אין 
גאס צווישן מענטשן גייט זי אנגעטון ווי זי האט געזען ביי אירע עלטערן, דאך קען זי 

זיך אהערשטעלן פאר דיר וכו', אבער מיין נישט פאר קיין איין רגע אז דער וואס האט 
וואס ער חלומ'ט זיך דער האט נישט קיין נסיונות; טראכט נישט אז די וואס האבן  שוין

א פרוי וואס גייט ווי דו משל'סט זיך אויס די זענען צופרידן, ווייל ליבשאפט צו די ווייב 
קומט נאר אויב מען פירט זיך מיט יראת שמים. נאר ערליכע אידן האבן שלום בית, נאר 

ורה האבן ליב זייער שטוב; דורכדעם וואס מען היט זיך די אויגן די וואס לעבן מיט די ת
 און מען לעבט ווי די תורה זאגט דעמאלט איז דא שלום בית.

דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט א ווייב מיט ליכטיגע קינדער און דאנק דעם 
אשית (ברזאגן  חכמינו זכרונם לברכהאייבערשטן פאר אלע מעלות וואס דיין ווייב האט; 

ווען דער אייבערשטער מאכט שידוכים נעמט ער ארויס געפאנגענע פון זייער  רבה סח, ד):
תפיסה, א בחור און א מיידל פאר זיי האבן חתונה זענען זיי אין זייער תפיסה, און ווען 

דער אייבערשטער מאכט פאר זיי א שידוך נעמט ער זיי ארויס פון זייער געפענגעניש, 
: וואס מיינט חז"ל"מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות", פרעגן  (תהלים סח, ז):יט אזוי ווי עס שטי

"ַּבּכֹוָׁשרֹות"? נאר דאס זענען צוויי ווערטער: "ְּבִכי" ְו"ִׁשירֹות"; איינער וויינט און דער 
 צווייטער זינגט צום אייבערשטן.
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כח "יישר אן ערליכער איד דאנקט יעדן אינדערפרי דעם אייבערשטן: 

אייבערשטער אז איך האב חתונה געהאט, יישר כח אייבערשטער אז איך האב א ווייב, 

יישר כח אייבערשטער אז איך בין נישט אליין, יישר כח אייבערשטער אז מיין ווייב איז 

געזונט, יישר כח אייבערשטער אז מיר האבן קינדער, יישר כח אייבערשטער אז מיין 

"העלף מיר און מען בעט אויף ווייטער: די קינדער";  ווייב טראגט די אחריות אויף

אייבערשטער אז מיר זאלן אויפשטעלן אינאיינעם ערליכע אידישע דורות, העלף אונז 

אייבערשטער מיר זאלן זיך ליב האבן איינער דעם אנדערן, העלף אונז אייבערשטער 

בערשטער איך זאל מיר זאלן זען איינער אויפן צווייטן נאר די מעלות, העלף מיר איי

קיינעם נישט מקנא זיין, העלף מיר אייבערשטער איך זאל זיך נישט איינרעדן אז עס איז 

דא עפעס הנאה פון עולם הזה, איך זאל געדענקען אז דער לעבן גייט אריבער, אז נאך 

 אביסל גיי איך שוין צוריק צו דיר און נאר די ערליכע דורות וועט איבערבלייבן פון מיר".

ג דיר אליינס די מעלות פון דיין ווייב, וועט אריין גיין ליבשאפט אין דיר; הער זא
, די בית הלל זאגן אז מען זאל זאגן פאר יעדן (כתובות יז.)זאגן אונז  שכל וואס די חז"ל

פרעגט די גמרא אויב די כלה איז א "דו האסט באקומען א שיינע ערליכע כלה", חתן: 
 חז"לאיז דאס דאך ליגנט, ווי מעג מען זאגן ליגנט? זאגן הינקעדיגע אדער א בלינדע 

אז כדי צו מאכן שלום מעג מען אפילו עס איז נישט אמת; אפילו זי האט א פעלער זאל 
 מען איר אויסלויבן אזוי וועט דער חתן איר ליב האבן.

זעט מען פון דעם אז אפילו א מענטש איז פול מיט חסרונות, אויב זאגט מען אים 

דאס איז גוט און שיין ווערט עס אין זיינע אויגן שיין און גוט; דאס זעלבע קען מען אז 
זיך אליינס אויסלויבן, מען דארף זיך אליינס זאגן אלע מעלות וואס מען האט און אלע 

 מעלות וואס די ווייב האט, אזוי וועט מען האלטן פון זיך און פון די ווייב.

ען פון דעם בריוו שכל ווי אזוי זיך צו פירן, איך האף אז דו וועסט ארויס נעמ
 וועסטו האבן דעם 'גן עדן' אויף דער וועלט.

 א גוט יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי ברענגט מען אריין אמונה אין די קינדער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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ציל און האפענונג אין לעבן איז איך בין א מאמע צו פינף זיסע קינדערלעך קע"ה, און מיין גאנצע 

 אויפצוציען מיינע קינדער מיט אמונה און יראת שמים, זיי זאלן לעבן מיט'ן אייבערשטן.

מיין צען יעריג אינגל האט מיר לעצטנס געזאגט אז ער האט קשיות אויף די אמונה, ווען איך האב אים 

אז ער בעט אסאך מאל זאכן פונעם  געפרעגט וואס ער מיינט צו זאגן דערמיט, האט ער מיר געזאגט

 אייבערשטן און ער באקומט עס נישט.

איך האב מיר זייער דערשראקן פון דעם, ס'זעט מיר אויס אז איך האב נישט די ריכטיגע וועג ווי אזוי 

 צו רעדן צו מיינע קינדער פון אמונה, ווי אזוי אריינצוברענגען דעם אייבערשטן אין זייערע הערצער.

דער ראש ישיבה שליט"א מיר געבן אן עצה און הדרכה ווי אזוי צו רעדן צו מיינע קינדער,  אפשר קען

 און ווי אזוי אריינצוברענגען אין זיי די הייליגע אמונה.

 א גרויסן דאנק.

 תשובה:

יום א' פ' וזאת הברכה, י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'.

 האב ערהאלטן אייער בריוו.איך 

דער הייליגער רבי האט פארציילט ווי אזוי האט ער זוכה געווען אנצוהייבן דינען 

דעם אייבערשטן; דאס האט זיך אנגעהויבן דורך דעם וואס ער האט געהערט מעשיות 
די  -פון צדיקים, ווייל דעם רבינ'ס מאמע פיגא האט גע'ירש'נט די הויז פון איר מאמע 

דעם הייליגן בעל שם טוב'ס טאכטער, וואס זי האט גע'ירש'נט דאס הויז  -אדל צדיקת 
 פון איר טאטע דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו.

אין דעם הויז איז דער הייליגער רבי געבוירן געווארן. ווען די תלמידים פון הייליגן 
דער הייליגער בעל  -ר רבי בעל שם טוב פלעגן קומען קיין מעזיבוז צום ציון פון זייע

שם טוב זי"ע, פלעגן זיי אריין גיין אין שטוב פון בעל שם טוב און זיך דערמאנען די 
צייטן וואס זיי פלעגן זיין ביים בעל שם טוב זי"ע, זיי פלעגן שמועסן צווישן זיך פון 

מועסן זייער גרויסער רבי. דער רבי זייענדיג נאך א קליין אינגל פלעגט אויסהערן די ש
 פון די קדושי עליון, די צדיקים תלמידי הבעל שם טוב זי"ע.

אמאל האט דער רבי געהערט די מעשה ווי אזוי דער בעל שם טוב איז געבוירן 

געווארן, אז זיין מאמע שרה איז געווען זייער אלט בשעת זי האט געבוירן דעם בעל שם 
עטער ווען דער בעל שם טוב איז טוב זי"ע און זי איז גלייך נאכדעם נפטר געווארן, שפ

אלט געווען פינף יאר האט אים זיין טאטע גערופן צו זיך און אים געזאגט בזה הלשון: 
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כדרך כל הארץ, געדענק דו ביסט  -"ישראליק! איך גיי יעצט אוועק פון דער וועלט 

נישט קיינמאל נישט אליין, דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און נעבן דיר זאלסט 

 , און מיט די ווערטער איז ער נפטר געווארן.מורא האבן פון קיינעם"

דער בעל שם טוב איז אויסגעוואקסן איינער אליינס אין א גרויסע וועלט, אבער 

"געדענק דו ביסט קיינמאל ער האט שטענדיג געדענקט זיין טאטנ'ס לעצטע ווערטער: 

דיר און נעבן דיר זאלסט נישט מורא  נישט אליין, דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי

, מיט די ווערטער האט ער געלעבט און אויסגעפירט למעשה, וואס האבן פון קיינעם"

ער האט נאר געדארפט האט ער געבעטן דעם אייבערשטן. ביז איינמאל שפאצירט ער 
א  אין וואלד בשעת ער זינגט זיך צום אייבערשטן, אינמיטן זעט ער ווי עס קומט צו גיין

מענטש און פרעגט אים: "וואס טוסטו דא אליינס אין וואלד?" רופט ער זיך אן צו אים: 
"איך בין נישט אליין, דער אייבערשטער איז דא מיט מיר", רופט זיך אן דער מענטש: 

"דער אייבערשטער איז מיט דיר? דער אייבערשטער איז אויבן אין הימל, ער איז זייער 
אזט די וועלט", און ער לייגט צו אז עס איז א בפירוש'ע פסוק הויך, ער האט איבער געל

"ָעַזב ה' ֶאת ָהָאֶרץ". (וואס באמת שטייט דארט מען זאל נישט זאגן אזוי ווי  (יחזקאל ח, יב):
די וואס זאגן, דער אייבערשטער זעט נישט וואס מען טוט אין די פינסטערניש, דער 

 אייבערשטער האט אונז פארלאזט).

נטש האט ווייטער ממשיך געווען צו רעדן צום בעל שם טוב קעגן די דער מע
אמונה, האט דער בעל שם טוב געכאפט א צווייג פון דער ערד און אים אנגעפאנגען צו 

(תהלים שלאגן, און בשעת ער האט געשלאגן דעם אלטן ַנאר האט ער געשריגן דעם פסוק 

פלוצלינג זעט דער בעל שם טוב ווי ער איז נישט דא, דער "ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון",  צב, י):

מענטש איז פשוט געווען אן אויג פארבלענדעניש פונעם ס"ם; פון דעמאלט איז דער 
בעל שם טוב זי"ע געווארן נאך שטערקער אין די אמונה, ער האט געזען ווי דער ס"מ 

 ער געשטארקט.וויל אים איינרעדן אנטקעגן די אמונה האט ער זיך נאך אסאך מ

די מעשה האט דער הייליגער רבי געהערט ווען ער איז נאך געווען א קליין קינד. 

ווען דער רבי האט געהערט די מעשה איז אריין אין אים א מורא'דיגע חשק צו ווערן א 
צדיק, ער האט אנגעפאנגען צו טראכטן: 'געוואלד! איך וויל אויך זיין א צדיק! אפשר 

נאכטון, איך וועל אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, וועל איך אויך ווערן אז איך וועל דאס 
א צדיק?' דער רבי איז גלייך ארויס פון שטוב און געגאנגען צום ציון פון בעל שם טוב 

און געוויינט צום אייבערשטער: "רבונו של עולם, איך וויל אויך זיין א צדיק, איך וויל 
כו'". ביז דער רבי האט זוכה געווען צו וואס ער האט אויך זיין אן ערליכער איד וכו' ו

 זוכה געווען.
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זעט מען פון דעם אז ווען א קינד הערט א מעשה פון א צדיק פלאקערט דאס אויף 

 זיין הארץ צו ווערן א גרויסער צדיק.

דערפאר אז איר ווילט אן עצה ווי אזוי צו מחנך זיין קינדער מיט אמונה פשוטה 
דארפט איר וויסן אז די עצה איז זיי צו דערציילן אן א שיעור מעשיות אינעם אייבערשטן 

פון די הייליגע חכמים און פון צדיקים; עס איז באוויסט אז דער הייליגער צאנזער רב 
זכותו יגן עלינו האט געפרעגט דעם מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מיט 

, האט אים דער צאנזער רב געפרעגט: זיינע קינדער, האט דער מלמד געזאגט: "יא"

"וואסערע מוסר ספרים לערנסטו מיט זיי?" זאגט ער: "חובות הלבבות", זאגט אים דער 
הייליגער צאנזער רב זי"ע: "נישט דאס מיין איך צו פרעגן, איך פרעג צי דו דערציילסט 

ודער דער זיי מעשיות פון הייליגן רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו און פון זיין בר
הייליגער רבי ר' זושא זי"ע"; ווייל מעשיות פון צדיקים פייערט אויף דאס הארץ צו זיין 

 אן ערליכער איד.

פארשטייט זיך אז מען דארף אליינס אויך האבן אמונה, מען קען נישט איבער 
געבן אמונה פאר א צווייטן נאר אז מען איז בטל ומבטל צום אייבערשטן; מוהרא"ש 

"טֹוב ְוָיָׁשר ה' ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר", ווען א  (תהלים כה, ח):ט דעם פסוק טייטשט מי
מענטש וויל זיין א 'יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר', ער וויל צוריק ברענגען מענטשן צום 

אייבערשטן, דארף זיין ביי אים קודם 'טֹוב ְוָיָׁשר ה'', ער דארף וויסן ביי זיך אז דער 
ייבערשטער פירט די וועלט בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, און נאר אזוי קען מען א

 צוריק ברענגען אידישע קינדער צו די אמונה.

דאס זעלבע איז מיט עלטערן וואס ווילן מחנך זיין די קינדער זיי זאלן לעבן מיט 
נה, אזוי אמונה; זיי דארפן זיך אליינס איבער געבן צום אייבערשטן און לעבן מיט אמו

וועלן די קינדער אויך לעבן מיט אמונה. יעדע זאך וואס פאסירט אין שטוב זאל מען 
אז עס ברוך השם!" "אלעס איז דער אייבערשטער!" הערן דערביי די אויסדרוקן: "

"גם זו לטובה", גיסט זיך עפעס אויס אדער אז עס צעברעכט זיך עפעס דארף מען הערן: 

ביים שבת טיש דארף מען דערציילן איז זיכער גוט";  - "וואס דער אייבערשטער טוט
אזוי וועט אריין גיין אין זייער הארץ די ריינע  -מעשיות פון אמונה, מעשיות פון תפילה 

 אמונה.

אמונה באקומט מען ווען מען רעדט פון דעם און ווי מער מען רעדט פונעם 
(ליקוטי מוהר"ן חלק דער רבי זאגט אייבערשטן אלץ מער בויט זיך אויף די אמונה, אזוי ווי 

"ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ְּבֶפה ֶׁשל ָאָדם", ווי מער מען רעדט פון אמונה אלץ מער איז  ב', סימן מד):
, דוד ""אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי (תהלים פט, ב):מען זוכה צו דעם, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 
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פונעם אייבערשטן', "ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרין  המלך זאגט: 'מיט מיין מויל פארצייל איך

ָהֱאמּוָנה ַּבֶּפה, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה, ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאים ֶלֱאמּוָנה", אז מען רעדט פון 
 דאס אליין איז אמונה און דאס ברענגט מען זאל האבן אמונה. -אמונה 

שטענדיג רעדן פונעם אייבערשטן, וואו דערפאר איז א גרויסע זאך אז מען זאל 

מען קען נאר זאל מען דערמאנען דעם אייבערשטן; מען פרעגט איינעם: "וועסט קומען 
היינט נאכט?" זאל ער נישט ענטפערן: "יא", נאר: "מיטן אייבערשטנ'ס הילף"; מען 
פרעגט איינעם: "וואס מאכסטו? וואס הערט זיך?" ענטפערט מען: "ברוך השם, 

 יבט דעם אייבערשטן".געלו

עלטערן דארפן אסאך וויינען צום אייבערשטן אויף ערליכע קינדער; מען האט 
געפרעגט דעם הייליגן חתם סופר זכותו יגן עלינו ווי אזוי האט ער זוכה געווען צו 

אזעלעכע גוטע קינדער, האט דער הייליגער חתם סופר זי"ע געענטפערט: "יעדע נאכט 
ט תיקון חצות האב איך אנגעפילט א כוס מיט טרערן, איך האב בשעת איך האב געזאג

 געבעטן פאר גוטע קינדער"; דאס איז דער וועג ווי אזוי מען איז זוכה צו ערליכע דורות.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען מחנך זיין אונזערע קינדער על דרך 
 התורה והמצוות.

 א גוט יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיין שכן האט אנגערירט מיין זון אויף נישט א צניעות'דיגע וועג, וואס טו איך?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל מוז איך זיך באדאנקען פאר די הערליכע שיעורים און חיזוק, דאס איז ממש מיין לעבן, די 

ליכערע מאמע, און אזוי ווייטער טוישט דאס לעבן ווערט גרינגער און שענער, און די קינדער זעען מער א פריי

 מיין גאנצן לעבן צום גוטן.

מיין פראגע איז אזוי, בערך א יאר צוריק האט איך אנגעהויבן הערן די שיעורים, און איך בין נתעורר 

ים געווארן איבער דעם ענין צו רעדן אפן צו די קינדער, זיי אנווארענען זיך אכטונג צו געבן פון קראנקע בחור

און מענטשן, און זייט דעמאלט רעד איך צו מיינע קינדער איבער דעם יעדע שטיק צייט, און אויך זאג איך זיי 

 אז אויב האבן זיי א חשד אויף איינעם זאלן זיי קומען דערציילן.

א  -און דערציילט מיר אז לעצטע יאר האט אים א שכן  -יאר אלט  9 -איין טאג קומט צו מיר מיין זון 

אנגערירט אויף נישט צניעות'דיגע פלעצער, און ער האט דעמאלט מורא געהאט צו  -יאר  12נגל פון אי
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דערציילן די מעשה און יעצט האט ער גענומען די שטארקייט צו קומען דערציילן. (שפעטער האט ער שוין 

 נישט געוואלט איך זאל רעדן מיט אים וועגן די מעשה).

ך זאל טון מיט דאס קינד, אז ער זאל נישט געשעדיגט ווערן פון דעם, ער יעצט איז מיין שאלה וואס אי

איז א וואויל אינגל און האט ליב צו לערנען, איך האב אים געזאגט ער זאל זאגן משניות, אבער מענטשן האבן 

מיר צוגערעדט אים צו שיקן צו א געוויסע סארט טערעפי וואס קען אינגאנצן ארויסנעמען פון אים דער 

ראבלעם, און מ'קען אויך זען אויב ס'איז שוין אריבער אינגאנצן אדער נישט, פון די שיעורים האב איך אבער פ

 פארשטאנען אז דאס איז נישט די עצה, איך בין אבער נישט רואיג וואס איך דארף צו טון.

אריין צו א גוטע  יאר, און איז 13און נאך א שאלה איז וועגן דעם בחור דער פוגע וואס איז היינט שוין 

ישיגה און קוקט אויס א גוטער בחור, ווייסן מיר נישט אויב מיר זאלן דאס דערציילן פאר זיינע עלטערן, וואס 

 וועלן זיי דען קענען טון? און וואס קענען מיר טון?

 איך וועל זיך פרייען צו באקומען א קלארע ענטפער וואס מיר דארפן צו טון.

 א גרויסן יישר כח.

 בה:תשו

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

וואויל איז אייך אז איר ציט אויף אייערע קינדער מיט יראת שמים; איר געבט 
זאלן זיך  אכטונג אויף אייערע קינדער זיי זאלן האבן גוטע חברים און אז זיי

 דערווייטערן פון שלעכטע חברים.

יאר אלט האט אייך דערציילט, אז א שכן   9בנוגע די מעשה וואס אייער קינד פון 
האט אים אנגערירט אויף נישט צניעות'דיגע פלעצער און איר  -יאר  12א קינד פון  -

 ווילט וויסן וואס איר דארפט טון.

קינדער בכלליות פון זיך אכטונג געבן פון  איר זאלט ווייטער רעדן צו אלע אייערע
שלעכטע חברים, עס איז נישט גענוג אז מען זאגט ברמיזה: מען דארף האבן 'גוטע 

חברים', און מען טאר זיך נישט חבר'ן מיט 'שלעכטע חברים', נאר מען דארף ארויס 
וואו מען  זאגן קלאר און דייטליך פאר די קינדער ווא מען טאר נישט לייגן די הענט און

וויל אים אנרירן  -זאל זיין ווער זאל נאר זיין  -טאר נישט קוקן וכו', און אויב א צווייטער 

 זאל ער אנטלויפן פון יענעם און קומען דערציילן, אזוי וועלן זיי זיין ערליך און ריין.
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רעדטס נישט מער מיט אייער קינד פון די מעשה, עס איז גענוג אז ער האט עס 

ציילט, יעצט זאלט איר אים נאר הייבן. ער שעמט זיך פון דעם, עס איז נישט אייך דער
 גוט איר זאלט דאס אים אויפברענגען, ער האט שוין תשובה געטון אויף דעם.

מען דארף אריין לייגן אין קינדער אז מען קען תשובה טון כדי זיי זאלן נישט ארום 

ז ברוגז אויף זיי, מען דארף זיי גיין מיט שלעכטע מחשבות אז דער אייבערשטער אי
מחנך זיין זיי זאלן וויסן אז אפילו מען האט געטון אן עבירה קען מען תשובה טון און 

 ווערן א גרויסע צדיק.

זייער גוט אז איר געוואוינט אים איין צו זאגן משניות, דאס וועט אים מאכן פאר 

ילן; ווען ער קומט אהיים א גרויסער צדיק, אבער געדענקט אז א קינד דארף אויך שפ
פון חדר איז נישט גוט צופיל אים צו שטופן צו לערנען, א קינד דארף זיך אויסגעבן מיט 

שפילן, נאר שפעטער ווען ער ענדיגט שפילן בלייבט נאך צייט, דעמאלט איז גוט אים 
 צו צוגעוואוינען צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד צו זאגן אסאך משניות.

איר זאלט נעמען אייער קינד פאר טערעפי וכו'; אין דעם פאל וואס ער בנוגע צי 

אויף דעם דארף מען נישט קיין טערעפי,  -איז אריבער אזא מעשה מיט א צווייטע קינד 
עס וועט נאר ערגער מאכן. מה שאין כן אויב מען ווערט באצווינגען פון אן 

ט עס איז געווען, ווייל דאס קען ערוואקסענעם מענטש דעמאלט דארף מען וויסן ווי וויי
 צוגרינדלייגן א קינד אויף זיין גאנץ לעבן.

איר קענט מעורר זיין די עלטערן פון דעם בחור זיי זאלן רעדן צו אים; די קינדער 

זענען נישט שולדיג, ווייל ליידער רעדט מען נישט צו זיי. עס קען זיין אז זיי ווייסן אז 
זאך אבער זיי ווייסן נישט ווי גרויס די עבירה איז און וויפיל  זיי טוען נישט קיין איידעלע

מען ליידט פון דעם שפעטער. איר דארפט נאר אכטונג געבן נישט צו מאכן א קריגעריי, 
 ווייל זיי קענען נאך אויסדרייען די מעשה אויף אייך וד"ל.

אידישע עלטערן דארפן אסאך וויינען צום אייבערשטן פאר גוטע קינדער; בפרט א 
מאמע דארף ביי די שבת ליכט פארגיסן טרערן צום אייבערשטן אויף יעדע קינד 

 באזונדער.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט אז א איד איז אמאל געקומען צום הייליגן 
חפץ חיים זכותו יגן עלינו בעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט דער הייליגער חפץ 

ואס איז געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט און דאס געוויזן חיים גענומען א תהלים ו
פאר דעם איד און אים געזאגט: "דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע עליה השלום וואו 

זי פלעגט יעדן טאג וויינען צום אייבערשטן זי זאל זוכה זיין צו גוטע קינדער, אזוי איז 
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ערן אסאך בעטן דעם אייבערשטן זיי מען זוכה צו גוטע קינדער"; דערפאר דארפן עלט

 זאלן זוכה זיין צו ערליכע און געזונטע קינדער.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך האבן א בעסערע באציאונג מיט מיינע עלטערן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 פון די געוואלדיגע חיזוק דרשות, וואס העלפן מיר אזויפיל ארויס אין לעבן. קודם א דאנק

איך וויל וויסן וואס איך קען טון צו האבן א בעסערע און גרינגערע באציאונג מיט מיינע עלטערן, איך 

 שפיר זיך עפעס זייער בצמצום ביי מיינע עלטערן, אפשר האט דער ראש ישיבה שליט"א אן עצה פאר מיר?

 גרויסן יישר כח, שמעון א

 תשובה:

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד שמעון נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו אז עלטערן זענען נישט קיין חברים און מען קען זיך נישט אומגיין 

עלטערן דארף מען מכבד זיין און מען דארף מעסטן מיט עלטערן מיט גרינגשעצונג; 
 די ווערטער ווען מען רעדט צו זיי.

מיר דארפן מכבד זיין די עלטערן נישט ווייל מען פארשטייט דאס מיטן שכל נאר 

"ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ,  (שמות כ, יא):ווייל דער אייבערשטער האט אונז אזוי באפוילן 
 כּון ָיֶמי", נישט ווייל די שכל זאגט אזוי.ְלַמַען ַיֲאִר 

אויך קינדער וואס זענען נישט אויפגעוואקסן אין שטוב דורכאויס זייערע יונגע 

יארן אדער קינדער וואס די עלטערן האבן זיי נישט געגעבן זייערע געברויכן, דארפן 
דנים וואס קריגן מכבד זיין די עלטערן. אזוי אויך אויב מען האט עלטערן וואס זענען קפ

זיך מיט יעדעם, עלטערן וואס זענען שווערע מענטשן וכו' וכו' דארף מען זייער אכטנג 
"ִהְׁשָוה ַהָּכתּוב ְּכבֹוד ָאב ָוֵאם  (קידושין ל:):געבן אויף זייער כבוד. מיר געפונען אין חז"ל 

 עלטערן. ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום", דער אייבערשטער האט צוגעגליכנט זיין כבוד צו די כבוד פון
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מוהרא"ש פלעגט זייער פיל רעדן און מעורר זיין איבער די מצוה פון כיבוד אב 

ואם, ווי שטארק מען דארף אכטונג געבן אויף עלטערן; מוהרא"ש האט אונז אמאל 
דערציילט א מורא'דיגע מעשה אויף דעם, עס איז געקומען א פרוי מיט איר זון צום 

זכותו יגן עלינו (מען האט אים גערופן 'באבא גרויסן צדיק רבי ישראל אבוחצירא 
סאלי'), זי האט געוויינט צו אים: "מיין זון מאכט מיר אן צרות אין שטוב; ער שרייט 

אויף מיר, ער שלאגט מיר, איך האלט מער נישט אויס פון אים", האט דער הייליגער 
לט ווען געהאט א בבא סאלי זי"ע אנגעהויבן צו וויינען: "איי איי איי, ווען איך ווא

מאמע, וואס אין די וואלט איך דען נישט געטון פאר איר? איך וואלט געגאנגען 

שפאצירן מיט איר, איך וואלט געגאנגען איינקויפן פאר איר וואס זי דארף, איך וואלט 
איר מכבד געווען", אזוי האט ער געוויינט א לאנגע צייט, ער האט געוויינט מיט אזא 

אז דאס האט געמאכט א מורא'דיגע רושם אויף דעם בחור ביז ער  תמימות ופשיטות
האט אנגעהויבן מיט צו וויינען מיט אים, און ער האט צוגעזאגט אז ער גייט זיך אכטונג 

 געבן מער נישט צו מצער זיין זיין מאמע'ן.

ווען מען הערט אזא מעשה דארפן מיר אלע מיט וויינען און זיך פרעגן: 'ווי אזוי 
מיר זיך אויף צו אונזערע עלטערן?' און זיך פארנעמען אז מיר וועלן אכטונג געבן פירן 

 אויף אונזערע עלטערן זיי מכבד צו זיין און רעדן צו זיי שיינערהייט.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 כיפור ביינאכט? ווי אזוי פאררעכט מען מקרה לילה פון יום

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן וואס איך דארף טון אז איך בין דורכגעפאלן מיט מקרה לילה יום כיפור 

ביינאכט, כאטש וואס איך האב זיך געהיטן די מחשבה און די אויגן די לעצטע שטיק צייט, בין איך דורכגעפאלן 

 חלום, נישט פון צופיל עסן וכדומה.ליידער דורך א שלעכטע 

 מיינט דאס אז עס קומט אויף מיר א שלעכט יאר? קען איך עפעס טון דאס צו פאררעכטן?

 יישר כח, מאיר

 תשובה:

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק
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 לכבוד מאיר נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מען טאר זיך נישט לאזן צעברעכן פון קיין שום זאך אויף די וועלט; דער הייליגער 

"ַמה ֶּׁשְּמַבְלֵּבל ֶאת ָהָאָדם, ְּכֶׁשִּנְכָנס ִלְקֻדָּׁשה ְגבֹוָהה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיז):רבי זאגט 
א ִיְקֶרה לֹו ִמְקֶרה ִּבְלִּתי ָטהֹור ַחס ְוָׁשלֹום", ְּכגֹון ְּכֶׁשִּמְתָקֵרב ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת ְוַכּיֹוֵצא ֲאַזי ַּדְיָק 

דאס וואס פאסירט מיט א מענטש ווען ער ווערט מקורב צו די קדושה, אז דווקא 
דעמאלט פאלט ער דורך מיט מקרה לילה חס ושלום, "ְּכָבר ְמבָֹאר ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם ִנְכָנס 

ְּביֹוֵתר, ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשִּנְכָנס ִּבְקֻדָּׁשה יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ְבָכל ַּפַעם  ִלְקֻדָּׁשה ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֵּיֶצר ָהָרע

ֵיֶצר ָהָרע ָחָדׁש ָּגדֹול ִמַּבְּתִחָּלה", דאס איז ווייל יעדעס מאל ווען דער מענטש וויל זיך 
ארויס רייסן פון די טומאה אנצוקומען צו די קדושה וועקט זיך אויף דער יצר הרע און 

ים צוריק אריין שלעפן צו זיך; זאגט דער רבי: "ּוֶבֱאֶמת ַהִּבְלּבּול ַהֶּזה ְׁשטּות, ִּכי וויל א
ִמָּמה ַנְפָׁש ִאם ִיְקֶרה לֹו ֵמֲחַמת ִהְרהּור, ִמי ַחָּיב ָּבֶזה? ְוֵאין לֹו ְלִהְתַרֵעם ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשהּוא 

, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֵאינֹו ִסיָמן ַרע ְּכָלל", דאס ווערן ְּבַעְצמֹו ָּגַרם לֹו. ְוִאם ֵאינֹו ֵמֲחַמת ִהְרהּור
צעבראכן פון דעם איז א גרויסע נארישקייט, ווייל ממה נפשך, איז מען דורכגעפאלן 

אין מקרה לילה צוליב דעם וואס מען האט געטראכט שלעכטע געדאנקען, אויף וועם 
ויב איז מען דורך געפאלן האט מען טענות? מען איז זיך אליינס שולדיג, ווידעראום א

אן דעם וואס מען זאל טראכטן שלעכטס איז דאך דאס נישט קיין שלעכטע זאך, "ִּכי ִאם 
ָהָיה ִעְנָין ַרע א ָהיּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה נֹוְתִנין אֹותֹו ְלִסיָמן ָיֶפה ְלחֹוֶלה", ווייל אויב 

י הייליגע חכמים נישט געזאגט אז א קרי וואלט דאס געווען א שלעכטע זאך וואלטן ד
"ֶקִרי ִסיָמן ָיֶפה ְלחֹוֶלה", א  (ברכות נז:):איז א גוטע סימן פאר א חולה, אזוי ווי זיי זאגן 

 חולה וואס זעט א קרי איז א סימן אז ער וועט זיך אויסהיילן.

און באמת דאס וואס עס האט פאסירט מיט אים איז טאקע ווייל ער וויל ווערן 
רליך און גוט, "ּוֶבֱאֶמת ַאְּדַרָּבא, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתָקֵרב ִלְקֻדָּׁשה ְגבֹוָהה ְמאֹד, ֵמֲחַמת ֶזה ִנְזַּדֵּמן ע

לֹו", וויבאלד ער וויל זיך הייליגן און ווערן אן ערליכער איד, דייקא וועגן דעם פאסירט 

ל ַהַּמ  (תענית ח.):דאס, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ְצִּדיק ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלַמָּטה, "ִּכָ
ַמְצִּדיִקין ָעָליו ַהִּדין ִמְּלַמְעָלה", ווען א מענטש וויל ווערן א צדיק דעמאלט איז זיך דער 

יצר הרע מתגבר אויף אים, "ְוַעל ֵּכן ֵאין לֹו ְלִהְתַרֵעם ְּכָלל ַעל ֶזה, ִּכי ַאְּדַרָּבא, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְכַנס 
ָהה ָּכזֹו, ֵמֲחַמת ֶזה ִנְתָּגֶרה ּבֹו ַהֵּיֶצר ָהָרע", דעריבער טאר מען נישט ווערן ִלְקֻדָּׁשה ְגבֹו

צעבראכן און געפאלן ביי זיך פון דעם, נאר אדרבה, מען דארף זיך שטארקן ווייטער צו 
 דינען דעם אייבערשטן און זיך נישט לאזן צעברעכן פונעם יצר הרע.
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ֵּכן ָחְׁשבּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְלֵנס ָּגדֹול  דער רבי זאגט דארט ווייטער: "ְוַעל

(אבות ַמה ֶּׁשּלא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים", אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  

אז איינע פון די ניסים וואס עס האט פאסירט צום כהן גדול אום יום כיפור איז  ה, ה)

ער האט נישט געזען קיין קרי, "ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְכַנס ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים  געווען אז
ָׁש ִלְקֻדָּׁשה ְּגבֹוָהה ָּכזֹו ִלְפַני ְוִלְפִנים, ָהָיה ְּבַוַּדאי ָעָליו ִקְטרּוִגים ְוִהְתָּגרּות ַהְרֵּבה, ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמ 

ֵּכן ֶנֱחָׁשב ְלֵנס ַמה ֶּׁשִּנּצֹול ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִמִּמְקֶרה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים", ווייל ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכַּנ"ל, ַעל 
דער כהן גדול איז דאך צוגעקומען צו אזא גרויסע מדריגה אין יום כיפור, האט ער דאך 
זיכער געהאט אסאך מקטריגים וואס האבן אים געוואלט אראפ ווארפן, איז דאס געווען 

 יסע נס אז ער איז געבליבן ריין.א גרו

פירט דער רבי אויס: "ְוַעָּתה ְרֵאה ְוָהֵבן, ֵאי ְיַבְלֵּבל ֶאת ָהָאָדם ִעְנָין ַהַּנ"ל, ְוִכי ֵיׁש לֹו 
ְלִהְתַרֵעם ַעל ֶׁשּלא ָהָיה לֹו ֵנס ְּכמֹו ַלּכֵהן ַהָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים?!" פארוואס זאל זיך א 

ן פון דעם וואס ער האט געזען א קרי יום כיפור? קען מען דען האבן מענטש מבלבל זיי
 טענות אז עס האט נישט פאסירט צו אים אזא נס וואס האט פאסירט צום כהן גדול?!

דערפאר זאלסטו זיך נישט דערשרעקן פון גארנישט, נאר שטארק דיר און זיי 

אז אמאל איז דא אינעם  שם) (ליקוטי מוהר"ן,ממשיך מיט דיין עבודת השם; דער רבי זאגט 
מענטש א באהאלטענע טומאה וואס מען קען נישט פאררעכטן ווייל עס איז באהאלטן 

און פארשטעלט, איז דאס א טובה דאס וואס פאסירט מיט אים, ווייל אזוי גייט ארויס 
 פון אים די באהאלטענע טומאה און דעמאלט קען מען דאס מתקן זיין און פאררעכטן.

 ר און לאז זיך נישט צעברעכן פון קיין שום זאך אויף די וועלט.שטארק די

... 

~~~~~~~~~~ 
 דארף א פרוי אפשערן די האר, אדער איז גענוג צוצודעקן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אויב  דיגע תשובה נאך דעם בריוו]רט די פריעהע[ז א גרויסן יישר כח פאר אייער ענטפער איבער מיין שאלה

שערן די האר פאר פרויען איז נאר א חומרה אדער אן הלכה, איר האט מיר געברענגט דעם הארבן זוהר אז 

 ס'וועט קומען א קללה אויף פרויען וואס מ'זעט ארויס זייער האר.

מיט'ן גרעסטן מאס דרך ארץ וויל איך אבער פרעגן אז אין דעם זוהר שטייט נישט אז מ'זאל שערן די 

מ'זאל עס נישט ארויסזען, און פון דעם זעט אויס אז אויב די האר איז פארדעקט מיט א טיכל האר, נאר אז 

 אדער שייטל איז עס נישט קיין פראבלעם.
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אויך האב איך גערעדט צו מיין ווייב איבער די חשיבות פון זיך שערן די האר, האט זי מיר געזאגט אז 

ווען א פרוי וואס האט זוכה געווען צו גוטע קינדער ווייל לויט די באקאנטע מעשה פון די גמרא אז ס'איז גע

"די ווענט פון איר הויז האבן קיינמאל נישט געזען איר האר", זעט אויס פון דעם אז זי פלעגט נישט שערן די 

 האר, נאר זי האט זייער אכטונג געגעבן אז ס'זאל זיך קיינמאל נישט ארויסזען.

 מאכן דעם ענין.איך האף אז איר וועט מיר קלאר 

 א גרויסן יישר כח, שלום

 תשובה:

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 
 לפ"ק

 לכבוד שלום נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ּתּוְנָבא ֵליֵתי" א קללה זאל קומען, "ַעל ַההּוא ַּבר (נשא קכה:): דער זוהר הקדוש זאגט 
" אויף דעם מענטש, "ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה" וואס לאזט זיין ווייב, "ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ָנׁש

ְּדֵריָׁשה ְלַבר" אז איר האר פון קאפ זאל זיך ארויסזען; אז מען שערט זיך אפ די האר איז 
 מען זיכער אז מען וועט נישט האבן די אלע צרות וואס דער זוהר רעכנט אויס.

א ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר" און א פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע "ְוִאְּתָת 

האר, "ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה" זיך שיין צו מאכן, "ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא" איז זי גורם אז עס 
ָרא" און זי איז גורם זאל הערשן ארימקייט אין שטוב, "ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָד 

אז אירע קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב. "ְוָגִרים ִמָּלה 
ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא" אויך איז זי גורם אז די ס"מ און די נישט גוטע זאלן זיין אין איר 

 שטוב.

ר מציאות ווייזט אז אמת, דער זוהר הקדוש רעדט פון זיין צוגעדעקט, אבער דע
אויב מען האט האר דעקט זיך עס אויף, דעריבער פירן זיך די ערליכע פרויען אז זיי 

שערן זיך אפ כדי זיי זאלן נישט באקומען די אלע שלעכטס וואס דער זוהר הקדוש זאגט 
 אז עס קומט ווען די האר זעט זיך ארויס.

זיך אפשערן ווייל עס קען נאכדעם געב אכטונג נישט צו צווינגען דיין ווייב זי זאל 
זייער אויסקלאפן השם ישמרינו אויף שלעכטס; אלעס קען מען פועל'ן מיט רעדן שיין 

און מיט אסאך סבלנות. מען דארף אסאך שמועסן פון דאס גרויסקייט פון פאלגן וואס 
ערליכע צדיקים זאגן און פון די שכר וואס מען איז זוכה אז מען גייט אויף די וועגן פון 
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אידן, די אלע וואס זענען נאכגעגאנגען זייערע חכמות זענען ביים סוף מודה צום ערליכן 

 איד אז ער האט א שיינע לעבן און נחת פון זיינע דורות.

"ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן יב):דער הייליגער רבי זאגט 
טּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות", דער עיקר אידישקייט איז ווען מען פירט זיך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשי

פשוט אן קיין חכמות; "ְוֵיׁש ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבה, ְּכגֹון ָהְרָׁשִעים ַהְּגדֹוִלים ְמאֹד ַהְמֻפְרָסִמים, 
רשעים וואס האבן ֶׁשִהְטעּו ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל ָהָיה ַעל ְיֵדי ָחְכָמָתם ְוִׂשְכָלם", אסאך 

פארדרייט די וועלט מיט זייערע טעותים איז אלעס געקומען ווייל זיי האבן גענוצט 

זייער חכמה; קודם רעדט מען אויף צדיקים, נאכדעם גייט מען ארויף צו די פריערדיגע 
דורות, מען לאכט אפ פון זיי, מען מיינט אז מען פארשטייט בעסער, מען האלט זיך 

יים סוף זעט מען דעם חילוק פון דער וואס האט געפאלגט וואס צדיקים קלוגער, אבער ב
 זאגן און דער וואס איז געגאנגען מיטן אייגענעם שכל.

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

... 

 פאלגנד איז דער בריוו אויף וואס דער פריערדיגער בריוו באציט זיך

 אפשערן די האר, אדער איז דאס נאר א חומרה?דארף א פרוי 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 א גרויסן יישר כח פאר די חיזוק און שיעורים, דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח ווייטער אנצוגיין.

אלעם האב אלץ איך בין א פשוטער אינגערמאן, איך האב באקומען פשוטע חתן שיעורים אן קיין חומרות, מיט דעם 

פרובירט צו זיין א מחמיר מיינענדיג אז דאס איז די ריכטיגע וועג צו גיין, שפעטער האב איך אבער געזען אין די בריוו 

אין "עצתו אמונה" אז צו זוכן חומרות איז אן עצה פונעם יצר הרע אוועקצושלעפן א איד פונעם אייבערשטן, האב איך 

 אויפגעהערט מיט די חומרות.

ה האב איך אבער אויך געליינט דארט די הארבקייט און וויכטיגקייט אז א פרוי זאל זיך שערן די האר, איך למעש

האב אלץ געמיינט אז דאס איז אויך נאר א חומרה, און יעצט אז איך זע אז איר זאגט מ'זאל יא מחמיר זיין אויף דעם, ווייס 

אס דארף מען יא טון און וואס נישט, אפשר קען דער ראש ישיבה איך שוין נישט וואס איז א חומרה און וואס נישט, וו

 שליט"א מיר מסביר זיין דער חילוק.

 אויך האב איך געוואלט וויסן אויב איך זאל פרובירן צוצורעדן מיין ווייב זי זאל זיך טאקע אפשערן די האר.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 שלום

 תשובה:
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 כי תצא, י' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן יום ג' פרשת -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד שלום נרו יאיר.

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פונעם הייליגן רבינ'ס עצות. דער רבי לערנט אונז 

מיר זאלן זיך פירן מיט די תורה און נישט צו לייגן חומרות וכו', בפרט ווען עס קומט צו דברים 

זייער אכטונג געבן נישט צו לעבן מיט חומרות, נאר ווען מען מעג שבינו לבינה וכו' דארף מען 

 וכו' מען מעג אלעס, און ווען מען טאר נישט וכו' טאר מען נישט.

דעם כלל דארף מען שטענדיג געדענקען: מען טאר זיך נישט לאזן פארדרייען דעם קאפ 

ת נדרים, הלכה ג) אויפן פסוק פון קיינעם נישט, ווייל דער הייליגער רבי נתן זאגט (ליקוטי הלכו

(קהלת ז, טז; יז): "ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה" וגו', ַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה" וגו', איינס איז אנגעהאנגען 

אינעם צווייטן, א מענטש וויל זיין א צדיק מער וויפיל מען דארף, און ווען ער זעט אז עס גייט 

 שע וכו' וכו'.אים נישט ווערט ער זייער א גרויסער ר

דערפאר האט אונז דער רבי זייער מזהיר געווען מיר זאלן זיך פירן אן קיין חומרות 

יתירות, אזוי ווי דער רבי זאגט (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן מד): "ַּגם ֵמָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת 

היטן פון חכמות, "ִּכי ָכל ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַהֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִרי ְלַהְרִחיק ְמאֹד", מען דארף זיך זייער 

ת ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּנְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֵאיָנם ָחְכמֹות ְּכָלל, ְוֵהם ַרק ִּדְמיֹונֹו

דינען דעם ּוְׁשטּוִתים ּוִבְלּבּוִלים ְּגדֹוִלים", די אלע חכמות וואס מען האט ווען מען הייבט אן 

דאס זענען בכלל נישט קיין חכמות, דאס זענען בלויז דמיונות, שטותים און קאפ  -אייבערשטן 

 דרייענישן.

בנוגע אז א פרוי זאל זיך שערן די האר וכו'; פארוואס זאגסטו אז זיך אפשערן די האר 

א פרוי  -פשוט כמשמעו מיט א קללה  -איז א חומרא, בשעת וואס דער הייליגער זוהר שעלט 

וואס גייט מיט די אייגענע האר און מען זעט דאס ארויס?! דער זוהר זאגט אז אין דעם שטוב 

וועט הערשן עניות און דחקות, פון דעם שטוב וועט שוין קיין גוטע קינדער נישט ארויסקומען, 

זאגט אין דעם שטוב וועט נישט זיין קיין ברכה וכו' וכו' קוק דעם לשון וואס דער זוהר הקדוש 

(נשא קכ"ה ע"ב): 'ּתּוְנָבא ֵליֵתי' א קללה זאל קומען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש' אויף דעם מענטש, 

'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה' וואס לאזט זיין ווייב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' אז איר האר פון קאפ 

יעּוָתא ְּדֵביָתה', דאס איז פון די יסודות פון א אידישע זאל זיך ארויסזען. 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצנִ 

שטוב, אז מען זאל נישט זען די האר פון די פרוי. 'ְוִאְּתָתא ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר' און א 

נּוָתא פרוי וואס גייט מיט אויפגעדעקטע האר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה' זיך שיין צו מאכן, 'ָּגִרים ִמְסּכְ 

ְלֵביָתא' איז זי גורם אז עס זאל זיין ארימקייט אין שטוב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא' 

און זי איז גורם אז אירע קינדער וועלן נישט מצליח זיין און זיי וועלן נישט זיין חשוב, 'ְוָגִרים 

איז זי גורם אז דער ס"מ און די נישט גוטע זאלן זיך  ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' אזוי אויך

געפונען אין איר שטוב. 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ווער איז דאס אלעס גורם? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי 

 ֵמֵריָׁשּה ְלַבר' די פרוי וואס איר האר זעט זיך ארויס.
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ענט איינשפארן אסאך מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן: "מען וואלט געק

צרות און יסורים וועגן דאס ביסל האר, אבער וואס זאל מען טון אז מענטשן זענען ענדערש 

גרייט צו ליידן ווי זיך אפשערן"; עס זענען דא וואס זאגן אז ענדערש זאל מען גיין מיט א טיכל 

ם פריערדיגן דור און מיט די אייגענע האר ווי צו גיין מיט א שייטל, אבער אלע צדיקים פונע

האבן געזאגט: "ענדערש גיין א שייטל און זיך אפשערן, ווי איידער גיין מיט צען טיכלעך און 

 גיין מיט די אייגענע האר".

פרעג זיך נאך ביי די אידן פונעם פריערדיגן דור וואס געדענקען נאך די בכיות וואס דער 

נען און זיך בעטן ביי די פרויען בשעת די הייליגער סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו פלעגט וויי

'כל נדרי דרשה' אז מען זאל אכטונג געבן אויף צניעות, בפרט אז די פרויען זאלן אכטונג געבן 

 נישט איבער צו לאזן די אייגענע האר.

וואויל איז פאר די פרוי וואס פירט זיך בצניעות און זי שערט זיך אפ די האר וכו' וואס 

 היסודות אין אידישקייט און אין צניעות פאר א פרוי.דאס איז א יסוד 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי באקום איך צוריק די שטארקע אמונה וואס כ'האב אמאל געהאט?

 שאלה:

 שליט"א,לכבוד דער ראש ישיבה 

איך בין א פרוי פון ארץ ישראל, און זייט איך בין געוואויר געווארן פון אייערע שיעורים האט איך 

באקומען א נייע לעבן, סיי איך און סיי מיין מאן זענען זיך מחזק מיט די שיעורים, און מיר לעבן ב"ה מיט א 

 שטארקע אמונה, מיר לעבן מיט אייבערשטן ביי אונז אין שטוב.

יך וויל פרעגן איבער דעם וואס אין די ערשטע תקופה ווען איך האב אנגעהויבן הערן די שיעורים און א

די ניגונים האב איך ממש געשפירט דעם אייבערשטן מיט מיר, איך האב ממש געפילט בחוש אז אלעס קומט 

ף פשוטע זאכן, און איך פיל נאר פון אויבן, אבער יעצט האב איך שוין נפילות יעדע שטיק צייט, איך ברוגז אוי

 אז איך בין גארנישט ווערד, און דאס מאכט מיר זייער צעבראכן.

 איך וועל זיך פרייען צו באקומען חיזוק אויף די נושא, און נאכאמאל א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  -בעזהשי"ת 

 לפ"ק

 ד מרת ... תחי'. לכבו
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 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דער הייליגער מעזריטשער מגיד זכותו יגן עלינו פלעגט זיך פירן יעדעס יאר מוצאי 

ראש השנה צו מאכן א סעודה און דערביי דערציילן פאר זיינע תלמידים וואס זיי האבן 
די סעודה איז דארט  געבעטן ראש השנה און וואס זיי האבן גע'פועל'ט. איין יאר בשעת

געזעצן א איד דער וואסער טרעגער פון שטאט, ער האט אויך געוואלט וויסן וואס מען 
האט אים אנגעשריבן אין הימל, האט ער געפרעגט דעם מעזריטשן מגיד: "רבי, וואס 
האב איך געבעטן און וואס האט מען מיר גענטפערט?" האט דער הייליגער מעזריטשער 

געזאגט: "דו האסט געוויינט ביים דאווענען צום אייבערשטן פארוואס מגיד זי"ע אים 
דיין פרנסה איז צו זיין א וואסער טרעגער, א גאנצן טאג שלעפסטו וואסער און ווען דו 

רוסט זיך אפ דעמאלט כאפסטו אריין אפאר קאפיטלעך תהילים, דאס יאר ווילסטו זיצן 
וטשען מיט ברענגען פרנסה, נאר דינען א גאנצן טאג אין בית המדרש און זיך נישט מ

דעם אייבערשטן גרינגערהייט", ווען דער וואסער טרעגער האט דאס געהערט האט זיין 
פנים אויפגעשיינט, ער רופט זיך צום מעזריטשן מגיד: "טאקע דאס האב איך געבעטן", 

ם און ער פרעגט מיט נייגעריגקייט וואס מען האט אים למעשה אנגעשריבן, האט אי
דער הייליגער מעזריטשער מגיד זי"ע געענטפערט: "אין הימל האט מען געלאכט פון 

דיר", פרעגט דער וואסער טרעגער: "איך האב אזוי שלעכט געבעטן, פארוואס האט 
מען פון מיר געלאכט?" זאגט אים דער מעזריטשער מגיד אזוי: "אין הימל האט מען 

טאג אין שול וואס דארף מען דיר האבן... דער געזאגט אז אויב דו וועסט זיצן א גאנצן 
ביליאנען מלאכים וואס דינען אים אן זיך מוטשען אויף פרנסה -אייבערשטער האט בילי

און אן קיין יצר הרע, דער אייבערשטער וויל דוקא הערן דיינע קאפיטלעך תהילים וואס 
ט אים ווען עס איז דו כאפסט ארויס אינמיטן דיין ארבעט, ער וויל הערן ווי דו לויבס

 דיר שווער".

(עיין מיר זאגן יום כיפור ביים דאווענען: "ְוָאִביָת ְתִהיָלה ִמּגּוֵׁשי ָעָפר, ִמְּקרּוֵצי חֶֹמר 

", דער אייבערשטער וויל דוקא אונזער לויב; אין הימל ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ד', אות ט)
גייען און שטייען און פאלן נישט זענען דא מלאכים, שרפים, חיות ואופני הקודש וואס 

אראפ, דאך האט דער אייבערשטער באשאפן דער וועלט ווייל ער וויל האבן א נחת רוח 
 פון אונז מענטשן וואס גייען, פאלן און הייבן זיך אויף.

דעריבער זאל אייך נישט וויי טון אז איר האט נפילות, דאס איז נאר געמאכט אייך 

נהייבן מיט א פרישקייט דינען דעם אייבערשטן; דער הייליגער צו מקרב זיין איר זאלט א
"ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה, ֶׁשִּפְתאֹם ִנְדֶמה ָלֶהם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כה):רבי זאגט 

ֶׁשָּנְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה'", אין דעם זענען זיך ערליכע אידן טועה ווען זיי שפירן פלוצלינג א 
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ירידה, זיי שפירן ווי זיי האבן פארלוירן זייער ברען און חשק וואס זיי האבן געהאט און 

עס דאכט זיך זיי אז זיי זענען אראפגעפאלן, "ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל, ַרק ֵמֲחַמת 
ן ֵמָחָדׁש ַהְּקִליּפֹות, ֶׁשֵהם ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין ּוִמְתַּגְּבִרי

ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל  ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל,
ַּפַעם ֵמָחָדׁש", אבער באמת איז דאס נישט קיין נפילה, דאס איז נאר א דמיון וואס דער 

גט אריין אינעם מענטש ווען ער איז מצליח און ער קען שוין גיין ווייטער יצר הרע ברענ
אין די קדושה, דעמאלט מאכט ער אז דער מענטש זאל האבן חלישות הדעת, ספיקות 

 און מניעות וכו'; מען טאר נישט קוקן אויף דעם נאר ווייטער דינען דעם אייבערשטן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 


