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א שבח והודאה פארן אייבערשטן אז מ'הייבט שוין אן די עלפטע יאר ישיבה; די 

 פירות פון די ישיבה שלאגט שוין ווארצלען איבעראל.

 לפרט קטן שנת תשע"ט, כ"ח תשרי, נח ' פרשתיום א - רת ה' יתברךבעז

 יאיר.... נרו  לכבוד

פטע יאר ישיבה; א' נח ט אנגעהויבן די עלחסדי השם יתברך אז מיר האבן היינ

שנת תשס"ט האבן מיר אנגעהויבן די ישיבה. עס איז אריבער אויף אונז אסאך רדיפות 

און אסאך שפיכות דמים, מענטשן האבן געטון אלעס וואס זיי האבן געקענט צו 

פארמאכן דעם הייליגן פלאץ, אבער בזכות הצדיקים האבן מיר זיך דערהאלטן און מיר 

אריין צו ברענגען אין און אנגיין מיט די הייליגע ארבעט האלטן דערר וועלן זיך ווייטע

 אידישע קינדער די ריינע אמונה.

ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין אין ישיבה לערנען מיר שוין איבער עלף יאר א טיפע סוגיא פון: "

ָעה ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ְּכָלל ּוְבָכל ְּתנּו ִיְתָּבַר  ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלָעֶדי

", מיר לערנען און מיר נעמען אריין אין זיך אז אלעס איז דער אייבערשטער, ֶׁשל עֹוָלם

נישט און עס עקזעסטירט  איז נישט דא קיין שום מציאות אויסער דעם אייבערשטןעס 

 אלעס לעבט פון אים.קיין טבע מקרה מזל, 

וויסן פון הייליגן רבי'ן וואס וען צו אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר האבן זוכה געו

ז דער אייבערשטער פירט דער מיר זאלן לעבן מיט אמונה א לערנט מיט אונז אמונה;

 וועלט.

ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם  ְוָצִרי" :(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ח', אות ח) רבי זאגטהייליגער דער 

מען 'ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּותֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ' ִיְתָּבַר ,"

רעפן אן אמת'ער צדיק וואס דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו ט

ברענגען צו האבן א ריינע קלארע אמונה, "ָּכל ַהִּמְתָקְרִבים ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, זֹוִכין קען צו

זענען זוכה צו  אס זענען מקורב צו אן אמת'ן צדיקמּוָנה ְיָׁשָרה ִּדְקֻדָּׁשה", ווייל אלע ווֶלֱא 

רבי'ן, אלע  מען ווען מען ווערט מקרוב צום טדאס באקומ ;האבן א קלארע אמונה

מען לעבט  ,די אמונה שיינט און לייכטאון  ען אוועקלים גייולבקשיות, ספיקות און ב

 ככת.ומזמיט א אמונה ברורה ו

טן 'אשר בנחל' שם חלקינו לט מיט לויב צום אייבערשמיין הארץ איז אנגעפי

נט מיט תלמידים ין אינעם עלפטן יאר וואס מען לערן אריכיעצט ווען מיר גיי וגורלנו

 מאל חיזוק אויף די אמונה.נאכאמאל און נאכא
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"ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלחּוס ַעל  יא):נזיקין הלכה ה', אות ליקוטי הלכות (דער הייליגער רבי נתן זאגט 

ָצִרי ֵליֵל ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְלַבֵּקׁש ְיִׁשיָבה ֲאִמִּתית ָּכזֹאת, ֶׁשּיּוַכל ִלְזּכֹות ַעל ָיָדּה  -ַחָּייו 

ל ְלָׁשם, ַּכֲאֶׁשר ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ּוְלִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְלַבל יֹאַבד ְּבתֹו ַהְּתהֹומֹות ַּתְחִּתּיֹות ֶׁשָּנפַ 

הּוא יֹוֵדַע ְּבַנְפׁשֹו", ווער עס וויל רחמנות האבן אויף זיין לעבן דארף זוכן א ישיבה וואו 

מען לייגט אריין אין די תלמידים אמונה, נישט סתם זוכן נאר קריכן אויף די הענט און 

 ט אמונה.פוס אויפצוזוכן און טרעפן א ישיבה וואו מען לערנט אים אויס צו לעבן מי

דו ווייסט דאך ביי דיר אין הארץ וואס דו האסט אלץ זוכה געווען פון ווען דו ביסט 

דורך דעם  אנגעקומען צו דעם הייליגן ישיבה און צו וואס דו ביסט נאך יעצט זוכה

בלייבט  .תפילה וקיום המצוות מען באקומט פון דעם הייליגן פלאץפלאץ, וויפיל תורה, 

מיר זאלן ווייטער אז ן דעם אייבערשטן און בעטן דעם אייבערשטן עאיבער נאר צו דאנק

 וועלט. שפרייטן די ריינע אמונה אויף דיקענען פא

", איך האב ִנַּצְחִּתי ָוֲאַנֵּצַח " ):(עיין חיי מוהר"ן, סימן רכ"טדער רבי האט געזאגט 

וועל ענדיגט און איך ע", איך האב גָּגַמְרִּתי ָוֶאְגמֹוראויסגעפירט און איך וועל אויספירן, "

וועלט, אט אט קומט  בחוש ווי דער רבי נעמט איין דיאלע היינט שוין ן עדאס זע ענדיגן;

 .זאך פון תפילה והתבודדות ועט אריין ברענגען און אלעמען דישוין משיח צו גיין, ער ו

וועלט אן קיין איין שאס  נעמען דידער רבי האט געזאגט: "משיח וועט איינ

דאס הייסט, ער וועט אריין  עט איינעמען דער וועלט מיט תפילה;ער וו פולווער",

ברענגען אין יעדן איינעם אז מען זאל נישט זיין פארנומען מיט א צווייטן, נאר יעדער 

 בלויז זיין פארנומען מיט זיך אליינס.זאל 

ך הערט מען שוין פון אלעמען מעשיות פון תפילה, עס ווערט שוין א דרך צוביסלע

 'סם ר' נתןמען זעט ווי עס ווערט שוין מקויבושה לרבים צו רעדן צום אייבערשטן, כ

עס וועט קומען א צייט וואס התבודדות וועט ווערן " :ווערטער וואס ער האט געזאגט

איז א פשוט'ע זאך אז יעדער איד ווען עס אזוי ווי היינט צו טאגס  ,א דרך כבושה לרבים

 ."טוט אן תפילין

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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ווען עלטערן שלאגן און שרייען אויף די קינדער, באקומען זיי א שנאה צו 

 אידישקייט

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

 ... נרו יאיר.  לכבוד

 .בריווערהאלטן דיין איך האב 

דאס פאסירט ווען עלטערן שלאגן און שרייען אויף די קינדער; די קינדער 

באקומען א שנאה צו אידישקייט, זיי מיינען אז אן ערליכער איד איז א עקלדיגע זאך, 

דעריבער ווילן זיי נאר טון פארקערט פון נארמאל. זיי טוען זיך אן אומ'צניעות'דיג ווייל 

 ז א שלעכטע זאך וכו'.זיי מיינען אז צניעות אי

דו דארפסטו האבן אסאך סבלנות צו דיין ווייב תחי'; זי איז זייער א וואוילע 

ערליכע פרוי נאר זי איז אויפגעוואקסן מיט קולות און פחדים, דעריבער געפונט זי זיך 

אין א מצב וואס מען קען איר נאך נישט אלעס זאגן וכו', מען דארף וויסן ווי אזוי צו 

 כו'.רעדן ו

 ףאוישרייען  זי מיינט כסדר אז דו גייסט, האט נישט קיין צוטרוי אין דיר דיין ווייב

זי איז אויפגעוואקסן מיט קולי קולות; דו זאלסט , נאכדעם וואס ווי איר טאטעאזוי איר 

(טראסט) אין דיר,  צוטרויזי באקומען  וועט, דורכדעם איר נאר מחזק זיין און אויפבויען

וועט  ,עפעס גייט אנדערש ווי דו ווילסט אז דו מאכסט נישט קיין קולות ווען זי וועט זען

 .זי צוביסליך אויסגעהיילט ווערן

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

... 

~~~~~~~~~~ 
הארבקייט פון גניבה און גזילה און ווי ווייט מען דארף זיין געווארנט  דער

די וויכטיגקייט פון מיטן צאלן צייטליך שכר לימוד העלפט מען זיך אליינס;  דערין;

 לייגן א פילטער אויף די טעכנעלאגישע כלים.

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

 לכבוד ... נרו יאיר. 

דאס הארבקייט פון גנב'נען; אזוי ווי חכמינו זכרונם אין די פרשה די וואך זעט מען 

"א ֶנְחַּתם ְגַזר ִּדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהֶּגֶזל", די גזירה פונעם מבול איז  (סנהדרין קח.):לברכה זאגן 

אז זיי  (בראשית רבה לא, ו)גע'חתמ'ט געווארן נאר ווייל מען האט גע'גנב'ט. חז"ל דערציילן 
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דאס הייסט זיי האבן אויסגערעכנט עס זאל נישט הייסן  האבן גע'גנב'ט מיט פשעטליך,

קיין גניבה, זיי האבן גע'גנב'ט ווייניגער פון א שוה פרוטה, ביז דער אייבערשטער האט 

 געברענגט דעם מבול.

דאס זעלבע דארפן מיר וויסן אז מען טאר נישט גנב'נען אפילו ווען עס איז דא 

לט נישט קיין רענט איז בה ממש; אז מען צאפשעטליך און עס זעט נישט אויס ווי גני

, "רענט קומט פאר אלעס"מוהרא"ש פלעגט אונז שטענדיג מזהיר זיין:  .מען א גנב

נישט דא אזא זאך מען זאל נישט צאלן רענט; רענט קומט פאר עסן און פאר קליידער, 

האבן  אלעס קען מען זיך שאפן אבער אז דו וועסט נישט צאלן קיין רענט וועסטו נישט

 קיין דירה.

אז ווער עס האט נישט קיין געלט  (יורה דעה, סימן רנו)אין שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט 

קען גיין קלייבן צדקה פאר זיך; עס איז נישט קיין בושה צו גיין נאך געלט, א בושה איז 

אז מען צאלט נישט קיין רענט, א בושה איז אז מען בארגט און מען באצאלט נישט, 

 (תהלים לז, כא):דעמאלט ווערט מען אנגערופן א רשע, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק  וואס

 "ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם".

מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט אז מען קען צאלן צוביסלעך, צום ביישפיל, אז 

דו קומסט פארן פיש געשעפט טויזנט דאללער, ווארט נישט ביז ווען דו וועסט האבן 

יזנט דאללער ווייל קיינער האט נישט קיין עקסטערע טויזנטער, אבער א פינפער האט טו

מען יא, דעמאלט גיי אריין אין געשעפט און לייג אריין אויפן חשבון א פינפער, א 

וויפיל דו האסט אין טאש. אז מען פאלגט א צדיק, מען צאלט  -צענער, א צוואנציגער 

 ן ביז א קורצע צייט מען קען אפצאלן אלע חובות.צוביסלעך קומט אריין די ברכה או

דאס זעלבע איז מיט "שכר לימוד"; מען דארף צאלן 'שכר לימוד', אויב מען האט 

נישט קיין געלט קען מען ארויפגיין אויף די שטאטישע פראגראם פון "וואוטשערס" 

ה זאך, מען וואס זיי העלפן צאלן שכר לימוד; מענטשן מיינען אז שכר לימוד איז א נדב

קוקט דאס אן ווי געבן צדקה; אבער דאס איז אויסדריקליך נישט אזוי, שכר לימוד איז 

נישט קיין צדקה, שכר לימוד איז חוב פאר עלטערן צו צאלן, אויב מען צאלט דאס נישט 

איז עס גניבה וגזילה, חוץ פון דעם וואס בדרך כלל קענען מוסדות נישט באצאלן די 

 וייל די עלטערן מאכן זיך נישט וויסנדיג ווען מען בעט שכר לימוד.מלמדים צייטליך ו

ווער ליידט פון דעם? די קינדער; ווייל דער מלמד זיצט אין כתה און אנשטאט ער 

זאל זיין רואיג און וויסן ביי זיך אז ער גייט באקומען זיין געהאלט סוף וואך און ער גייט 

ן ער זיך אפגעבן מיט די קינדער אזוי ווי עס קענען דעקן זיינע הוצאות וכו' אזוי קע

דארף צו זיין, אנשטאט דעם ווערט ער נעבעך נערוועז פון זיינע חובות און ער איז נישט 



תשע"ט �לְ  �לֶ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ה    

רואיג אין כתה; הייבט ער אן שרייען, און אסאך מאל קען זיך אפילו מאכן אז ער 

 פארשעמט קינדער וכו'.

ן מיר מאכן אז דער מלמד פון עלטערן דארפן טראכטן עצות: 'ווי אזוי קענע

אונזערע קינדער זאל זיצן רואיג אין כתה אן קיין דאגות און אן קיין חובות'; פאר אלעס 

אויף דער וועלט געבן מענטשן אויס געלט, פאר הבל הבלים; פארוואס זאל מען נישט 

וכו'?! געבן עפעס פאר די מלמדים וואס לערנען מיט די קינדער און ליידן פון די קינדער 

מאך זיך א חשבון: 'מה דאך די פאר שעה ווען די קינדער זענען אין שטוב שפירט א 

מענטש ווי זיי נעמען אים ארויס פון די כלים וכו', וואס זאל דער מלמד זאגן ווען ער 

זיצט א גאנצן טאג מיט דעם קינד, און נישט נאר מיט איין קינד נאר מיט דרייסיג 

טן ווען געדארפט טון אלעס אויף דער וועלט אז דער מלמד קינדער'... עלטערן וואל

 זאל האבן ישוב הדעת.

אויב מען האט נישט קיין געלט איז דאס נישט קיין תירוץ אויף נישט צו צאלן, 

ווייל ווי דערמאנט קען מען היינט מאכן "וואוטשערס"; עלטערן וואס צאלן נישט קיין 

רס זענען נישט גערעכט. אפילו מען איז א שכר לימוד און מאכן נישט קיין וואוטשע

בעל חוב איז נישט קיין תירוץ נישט צו צאלן; אז דו האסט חובות באצאל צוביסלעך, 

ווארט נישט ווען דו וועסט האבן די גאנצע סכום. אז מען צאלט נישט קיין רענט איז 

 מען א גנב, און אז מען גנב'ט קומט נאכדעם א מבול אויפן מענטש.

..., לייג א פילטער אויף דיין סעלפאון, אז מען האט א סעלפאון וכו' אן  טייערער

א פילטער קומט א מבול. דער מבול געקומען ווייל זיי האבן געזינדיגט אין די עבירה 

"ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ", אז  (בראשית ו, יב):פון ניאוף, אזוי ווי עס שטייט 

ט עבירות ווערט נאכדעם א מבול; בעט איך דיר זייער מיין טייערער ..., לייג א מען טו

פילטער אויף דיין סעלפאון, מען טאר נישט האבן קיין סעלפאון וואס מען קען זען 

דארט גילוי עריות רחמנא לצלן, און אז מען האט א סעלפאון אן א פילטער פארלירט 

 ענטש.מען אלעס און עס קומט א מבול אויפן מ

היינט נאכט וועט נישט פארקומען די וועכנטליכער שיעור, די וואך וועט דער 

שיעור זיין אם ירצה ה' דאנערשטאג נאכט; עס איז זייער וויכטיג דו זאלסט קומען צום 

 שיעור כאטש איין מאל א וואך זיך מחי' זיין מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .עלטערן דארף זיין אויפ'ן זעלבן בלאט מיט די מוסדות פון די קינדער

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

 מיין טייערער ... נרו יאיר. לכבוד

 גערעדט.ן ר קלאר שטעלן וואס מיר האבן נעכטאיך וויל די

ן וואוינען עיאז איך טראכט פון זיך אוועק צ ;איך באהאלט מיר נישט פון קיינעם

לעת עתה  .מיינע תלמידיםדערפון וכו' וועל איך דאס נישט טון בגניבה אן לאזן וויסן 

ציען; בפרט אז איך האב אויפגעבויעט צו האב איך נישט קיין שום פלאן זיך אוועק 

ברעכן עפארשטיין אז איך גיי דאס נישט צ נסרפסטו אלייסדות מיט מסירת נפש דאמו

 מיט מיינע אייגענע הענט.

זייער איך האב געהאט  ;מוסדות אזוי גרינג ווי מען מיינטנט זיך נישט קיין עס עפ

עס איז נישט שייך אראפ צו שרייבן וואס מיר זענען  ,קייטן מיט די מוסדותיאסאך שווער

דער נאכדעם און ד תורה ודי תלמ ,נט די ישיבהפעאבן געמיר הזינט אריבער די צען יאר 

 .בית פיגאבית חנוך לבנות 

 וועט זיין א פעסטונגאון געלויבט דעם אייבערשטן אז די מוסד וואקסט און בליט 

און דאס פירט זיך גענוי ווי  פנטעמוסד האט מוהרא"ש גע עםד ;ביז משיח וועט קומען

 די בחורים.סיי ביי ך און עדי מיידל ביי סיי ,ךעינגלאדי ביי מוהרא"ש האט געוואלט, סיי 

זאך האט מיר דער אייבערשטער  ימיט דוואס  איך דאנק דעם אייבערשטן

א געטרייע מנהלת  ב ר' ... נרו יאיר,מנהל הר רגעהאלפן, אז מיר האבן זייער א געטרייע

דורך גערעדט קינד ווערט  סיעדע ;תחי' און טייערע מלמדים און טיטשערס... מרת 

 .מיטן מנהל און מנהלת

פארשטייסט אליינס אז פירן א און דו  נישט יעדן איינעם צופרידן שטעלן מען קען

מוסד איז פון די שווערסטע זאכן אויף דער וועלט; ווען אלע וואלטן געטראכט אייניג, 

סד, אבער ווען אלע וואלטן געהאט די זעלבע מיינונג, וואלט געווען א מחי' צו פירן א מו

דער אייבערשטער האט געמאכט דער אייבערשטער האט אנדערש באשאפן די וועלט, 

 (ברכות נח:):אנדערש, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  ןטראכטזאל יעדער מענטש אז 

ַּכ ֵדעֹוֵתיֶהן ׁשֹונֹות", אלע טראכטן אנדערש; ממילא דארף  ,"ְּכֵׁשם ֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהן ׁשֹונֹות

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

דארפסט פארשטיין אז אלע עלטערן וואס שיקן ביי אונז אינעם מוסד האבן דו 

אנדערע מיינונגען, יעדער וויל א משהו אנדערש פונעם צווייטן וכו', איטליכער פון זיי 

אבער  ;פארוואס מען דארף אזוי טון וכו' יעדער האט איין זאך וואס ער פארשטייט נישט
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מיט איין זאך האף איך אז מיר זענען פאראייניגט, מיר אלע ווילן אויפציען אונזערע 

אז מיר ווילן אויפציען די קינדער  בערשטן, אלע עלטערן זענען אייניגקינדער מיטן איי

וילן מיר אויפציען אלע ו ,בפרט אינעם הייליגן רבי'ן - יםמיט אמונה אין הייליגע צדיק

 נה האבן, קינדער וואס ווייסן זיך צו היטןוזאלן זיין געזונט צו קענען חתוואס קינדער 

ן צו די קינדער זיי די מלמדים רעד ;השם ישמרינו ןפון נישט גוטע מעשים וואס פאסיר

זאך וואס ליידער רעדט מען נישט צו קינדער)  געהיטן אין שמירת הברית (אזאלן זיין אפ

זיי זאלן וויסן זיך צו היטן פון  ,די מנהלת רעדט צו די מיידלעך קלארע ווערטער וכו'

נישט גוטע מעשים און פון נישט געזונטע נאנטקייט וכו', דער אייבערשטער זאל אונז 

 .שומר ומציל זיין פון דעם

איין זאך זאלסטו וויסן און איבער געבן פאר אלע דיינע חברים, אז מען שיקט 

 אסאז ד ;מישן די קינדערעצצו אין א מוסד דארף מען זייער אכטונג געבן נישט  קינדער

נאכדעם און קינד גייט אין חדר און הערט פונעם מלמד רעדן פון זייער רבי שליט"א 

קינד אהיים און הערט ווי דער טאטע זאגט פאר די מאמע א וויץ אויף זייער  אסקומט ד

קינד  אסדלערנט פאר, זיין מלמד וואס יסהערן נישט אודאס קינד קען שוין  ,מנהיג

טאטע טראכט ער פונעם מלמד וואס זאגט  ווען ער זעט זיין :מישטעבלייבט שטיין צ

כט חוזק טאטע וואס מאזיין  וןן ער זיצט אין חדר טראכט ער פוועווידעראום ין וועג, יא

 סיבה פארוואס קינדער פאלן אוועק. יוכו', דאס איז ליידער ד

 .נט און שטארקועזזיי ג

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך אינטערעסירן ביי די מלמדים און טיטשערס פון די קינדער; אכטונג געבן אז 

די קינדער זאל נישט פארפעלן פון חדר און סקול בפרט אין די יארן ווען מען לערנט 

 דער באדייט פון 'חינוך'; איבער די סדר היום פונעם נייעם זמן אין ישיבה.עברי; 

שנת תשע"ט לפרט חשון, -, א' דראש חודש מריום ג' פרשת נח -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 ... נרו יאיר. לכבוד

ר סירן אויף דיינע קינדעעאינטערזען צו זאלסט זיך אז דו איך וויל דיר מחזק זיין 

ג צו שיקן די קינדער אין חדר און ביי זייערע מלמדים און טיטשערס; עס איז נישט גענו

 עלטערן דארפן מיטנאר מחנך זיין די קינדער, דאס מיט דעם יוצא זיין און אין סקול 

 ; מיט וועם דאס קינד חבר'ט זיך, צי דאסאין סקולאון האלטן וואס טוט זיך אין חדר 
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זיי  ין די מערסטע וואסינדער מצליח זיאון העלפן די קקינד האלט מיט די לימודים 

 .קענען

קינד איז אין די יאר פון לערנען עברי דארף מען זיין זייער  בפרט ווען דאס

י יאר וואס מען ד אין חדר; נטמיט האלטן יעדן טאג וואס מען לערפארזיכטיג ער זאל 

יאר  לעסיגט דיקינד, אויב מען פארנאכא  ברי איז דער וויכטיגסטער יאר פארנט עלער

ער  אויף זיין גאנצע לעבן השם ישמרינו.ס ושלום א בעל מום קינד בלייבן ח דאסוועט 

יינע יארן אין חדר און אין ישיבה, זדורכאויס וועט נישט קענען מיט האלטן די לימודים 

אויב מען האלט נישט מיט דאס לערנען שטערט מען דעם אז זעלבסט פארשטענדליך 

דאס קינד פון כתה, און דעם מלמד שיקט דער מלמד ארויס  און אז מען שטערט מלמד

אוועק שלעכטע חברים וואס פירן  אז דאס קינד איז אינדרויסן פון כתה טרעפט מען זיך

 דאס קינד קען נישט קיין עברי.ך אן אז הייבט זידאס אלעס  ;פונעם גלייכן וועג

ן אין חדר קען מען נישט אוועק פארן אויף שבתים עאז מען האט קינדער וואס גיי

בפרט אז  אפילו פרייטאג און זונטאג. קינדער טארן נישט פעלן פון חדר,ל ווייוכדומה, 

ב', דארף מען זיין אדער למשל כתה א'  -מען האט קליינע קינדער וואס לערנען עברי 

אויב פעלן זיי ווייל  זאלן נישט פארפעלן קיין איין טאג,די קינדער אז זייער פארזיכטיג 

שמחות איז נישט  פארן לעבן. אפילו צו משפחה פילו איין טאג קען דאס זיי שאטןא

ווייל אויב די קאפ איז נישט  עברי, כדאי צו נעמען די קינדער וואס לערנען ליינען

אין פאל  די גאנצע לימוד פון לערנען עברי.קאליע מאכן דאס ביי זיי קען ך ַוואגעהעריג 

קען נישט קומען אין חדר איז זייער ער נישט גוט און חס ושלום קינד שפירט זיך  א

קינד  כדי מען זאל וויסן וואס צו טון אז דאסוויכטיג מען זאל זיך פארבינדן מיטן מלמד 

 און בלייבן אונטערשטעליג. זאל נישט ארויס פאלן

אז און פארשטיין א דבר פשוט צו וויסן ביי עלטערן לכאורה וואלט געדארפט זיין 

עס וואלט געדארפט זיין  יכטיג מיט די חינוך פון די קינדער;ן זייער פארזמען דארף זיי

ז ווייל איך זע א פון דעםז שרייב מודעם נושא, אבער איך איבער איבעריג צו שרייבן 

אחריות  ערענישט אלע עלטערן כאפן וואסאון  נישט אלע עלטערן מאכן זיך וויסנדיג

מיט און  ר זאלן קומען יעדן טאגז די קינדען אין חדר אעזיי האבן ווען די קינדער גיי

 האלטן די לימודים.

ישט פרעגן די קינדער אינדערפרי מען קען נ דער דארפן גיין אין חדר יעדן טאג;קינ

די ברירה קינדער געבן פאר עלטערן וואס די און וויי פאר  צי זיי ווילן גיין אין חדר, אח

לטערן וואס זענען נישט מחנך זייערע מחליט זיין וואס זיי ווילן, וויי פאר די עאליינס צו 

 לתרבות רעה.ארויס גיין וועלן חס ושלום די קינדער קינדער אין זייערע יונגע יארן, 
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טש ווען זיי זענען געווען אסאך פעוואס האבן געכאפט עלטערן עס זענען דא 

 דאס מאכט זיי טראכטן אז מען טאר נישט זאגן פאר קינדער וואס צו טוןאון  קינדער

נישט  מען טאר ,אמת ;ווייל זיי ווילן נישט נאכמאכן זייערע עלטערן וכו' טוב ועד רעמ

סבלנות ווען מען ציט אויף מען דארף האבן אסאך געבן קיין שלעק פאר קינדער, 

געבן די כעס צו אויס א געצייג איז נאר עס פעטש העלפט נישט פאר חינוך,  קינדער;

לאזן די קינדער טון  ל וועג;אז עס איז דא א מיט השם ישמרינו, אבער מען דארף וויסן

 שלאגן.זיי וואס זיי ווילן דאס איז די זעלבע רציחה ווי 

מען קען נישט געבן פאר א קינד די קינדער דארף מען זאגן וואס צו טון, פאר 

ער וויל דינען דעם אייבערשטן אדער חס ושלום נישט, מיר  ברירה ער זאל בוחר זיין צי

 ענען און טון מצוות ומעשים טובים.דאוו ,ך זיין די קינדער זיי זאלן לערנעןדארפן מחנ

אז מען וועט פרעגן א קינד אויב ער וויל דאווענען אדער שפילן וועלן אלע בוחר זיין 

עסן פאר נאכטמאל פלייש אדער ער וויל אין שפילן, אז מען וועט פרעגן א קינד וואס 

ם קומען יאהיצו ער וויל שוין וועט פרעגן א קינד נאש וועלן אלע זאגן נאש, אז מען 

, וועלן אלע זאגן אויפבלייבן, אריין שלאפן אדער אויפבלייבן שפילן ביז אין די נאכט

מען דארף זיי זאגן נאר  ,דעריבער איז נישט שייך צו פרעגן די קינדער וואס זיי ווילן

ט א קינד וואס ער וויל, מען מען פרעגט ניש ,מען מחנך זיין ינד דארףא ק וואס צו טון.

 דארף זיי זאגן וואס צו טון.

איינציגסטע  סד איז ביי מיר די חשוב'סטע זאך; איך האלט מיט יעדעמואונזער 

סיי ביי די אינגלעך און סיי ביי די מיידלעך,  -נט ד ווי ער האלט און וויפיל ער לערקינ

זיך נישט וויסנדיג איז דאס אז די עלטערן מאכן אבער  יעדע מלמד און יעדע טיטשער,

 מענטש. חינוך הבנים והבנות דארף זיין די וויכטיגסטע זאך ביי א, יעהשא פ

מיר האבן אנגעהויבן די וואך א פרישע זמן  ך דארף אריין לויפן צו די בחורים;אי

נען אין איין טאג מיט געלויבט דעם אייבערשטן. מיר לער -מיט אסאך פרישע תלמידים 

דורכאויס א גאנצע זמן אין זיין ט יכער בחור לערנער ווי א דורכשניטלדי בחורים מ

 ,א בלאט בבלי און א בלאט ירושלמי -אין גמרא אינדערפרי איז דא א שיעור  ישיבה,

היינט איז ' ביי אונז איז נישט דא קיין תירוצים: יעדן איינציגסטן טאג,דאס קומט פאר 

דט יעדן טאג. די וואך שיעור שניידף דער נאר  ,ץומארגן אן אנדערע תיר ',נהודא א חת

אם און פרייטאג הייבן מיר  ברכות מסיים זיין ירושלמי מסכת ן מירעשטאג גייערנדא

 ירצה ה' אן מסכת פאה.

און  א,ן יעצט מסיים זיין די מסכתעמיר גיי ,נען מיר מסכת תעניתפארמיטאג לער

 א.נעמען א נייעם מסכתדערנאך וועלן מיר 
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א נייע שיעור אין הלכה פאר בחורים וואס ווילן באשטימט געווארן איז  נאכמיטאג

שיעור  ס איז דא דערנאכדעם פארנאכט ן אין די זייטיגע צייט הלכות שבת;נעערל

(סיפורי נעם בת מלך עדי מעשה פונעם פארלויר , מיר האבן אנגעהויבן לערענעןהתחזקות

 .מעשיות, מעשה א)

און  מאריך זיין ווייל די בחורים ווארטן אויף מירדעריבער קען איך יעצט נישט 

כמינו זכרונם לברכה אזוי ווי ח ,מיר חשוב'ער פון אלעס אויף דער וועלטביי זיי זענען 

 ".ןֻּכּלָ ִמ  ֵתרֹוי ְלִמיַדיַּת ִמ ּו" (תענית ז.):זאגן 

ווייל חינוך איז פון די  נושא,דעם וועל דיר נאך שרייבן מער באריכות איבער איך 

 עבודות הקשות פון א איד.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זיך שטארקן מיט אלע כוחות און קיינמאל נישט צוריק גיין

 שנת תשע"ט לפ"קחשון, -, ב' דראש חודש מריום ד' פרשת נח -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר.  לכבוד

אויס יעדן איינעם מיט שווערע מען בירט ופרטייערער ברודער, אויף די וועלט 

 ;האט א צרהמען זיך ווענדן ווען מען אלעס נאר ווייל מען וויל זען צו וועם  -סיונות נ

, צי ער וועט שרייען דער מענטש וועט ארויס זאגן פון מויל א ווארט צום אייבערשטן יצ

 'טאטע!'

דיר מיט אלע דיינע כוחות נישט אראפ צו  שטארק ,דערפאר בעט איך דיר זייער

זאג ארויס א ווארט צום  ;פאלן ווען עס גייט אויף דיר אריבער שוועריקייטן

העלף מיר איך זאל האבן אמונה  !האב רחמנות אויף מיר ,"רבונו של עולם :אייבערשטן

ייט אס גאלעס וונאר  נסארנישט פאסירט נישט פון זיך אלייאין דיר, איך זאל גלייבן אז ג

 ."חשבון רנקטליכעואריבער אויף מיר איז מיט א פ

דער הייליגער רבי האט אמאל פארציילט א מעשה אז א קעניג איז געגאנגען אין 

כאפן א הערש, אינמיטן האט  -אין באגלייטונג פון באדינער און מיניסטארן  -וואלד 

יג אז עס גייט אנפאלן מען געזען ווי עס קומען צו גיין שווארצע וואלקענעס אנדייטנד

א שלאקס רעגן. די מענטשן וואס זענען מיטגעגאנגען מיטן קעניג האבן אנגעהויבן 

קווענקלען צי מען זאל ממשיך זיין מיטן פאנגען צי נישט, האט דער קעניג געזאגט: 
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"איך מוז כאפן דעם הערש, ווער עס וויל קען צוריקגיין"; האט דער רבי אויסגעפירט 

 געזאגט: "איך מוז כאפן דעם הערש, ווער עס וויל קען צוריקגיין". די מעשה און

דאס זאג איך אויך: "איך גיי נישט צוריק, איך בלייב מיט מוהרא"ש ווי לאנג איך 

לעב און איך וועל פרובירן צו העלפן כאפן דעם הערש"; מוהרא"ש זאגט: "וואס 

, און 'אמונה' 102באטרעפט באדייט דער הערש וואס דער רבי וויל כאפן? נאר 'צבי' 

, דער רבי וויל אריין ברענגען אמונה אין די גאנצע וועלט אז עס זאל שוין 102איז אויך 

"; בעט איך דיר אויך מיין טייערער ברודער יַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַד לְ מקוים ווערן 

יטן די שטארק דיר און לאמיר העלפן דעם רבי'ן כאפן דעם הערש, לאמיר פארשפרי

 אמונה פאר די גאנצע וועלט.

היינט נאכט קומט אם ירצה ה' פאר א פרויען צוזאמקום; זע צו בלייבן אין שטוב 

אז דיין ווייב זאל זיך קענען קומען מחזק זיין מיט די חיזוק פון הייליגן רבי'ן. א פרוי 

ישט קיין דארף מער חיזוק פונעם מאן; זי איז א גאנצן טאג מיט די קינדער, זי האט נ

מנחה מעריב יעדן טאג וואו זי קען זיך ארויס גליטשן פון שטוב און זיך אויסלופטערן 

 וכו', דעריבער זאלסטו זען צו בלייבן אין שטוב אז זי זאל קענען קומען.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אזוי צו פירן א בית המדרש היכל הקודש ווי -דורכגיין אלע ספרים 

 "קחשון, שנת תשע"ט לפ-יום ד' פרשת נח, ב' דראש חודש מר - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ... לכבוד מיין טייערער 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו האסט מיר ממש מחי' געווען מיט דיין בריוו וואו דו שרייבסט אלע דיינע 

זיי אז דו האסט פאר יאר מסיים געווען חמשה חומשי תורה מיט רש"י סיומים, צווישן 

און אור החיים הקדוש, און דאס יאר האסטו אנגעהויבן צו לערנען וועכנטליך דעם 

 פירוש "כלי יקר".

דו פירסט זיך ווי א תלמיד 'היכל הקודש'; גענוי אזוי האט אונז מוהרא"ש 

פירוש, אזוי קען מען זוכה זיין צו  ןדערען זאל נעמען יעדעס יאר אן אנגעלערנט, מ

 (שיחות הר"ן, סימן כח):מקיים זיין די ווערטער פונעם הייליגן רבי'ן וואס האט אונז געזאגט 

 "ָראּוי ָלָאָדם, ֶׁשַּיֲעבֹר ְוֵיֵל ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִלְלמֹד ֻּכָּלם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה

ְּבָכל ָמקֹום", עס איז גוט פארן מענטש דורך צו לערנען יעדן ספר וואס איז דא, כדי מען 
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, "ְּכמֹו ֶׁשִּנְמָצא ַהָּׂשִרים ַהְּגדֹוִלים, זאל קענען זאגן אז מען איז געווען אין יעדן פלאץ

ֶׁשהֹוְלִכים ְועֹוְבִרים ַּבְמִדינֹות ּומֹוִציִאים הֹוָצאֹות ַרּבֹות ַעל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַאַחר ֵּכן ְלִהְתָּפֵאר 

נצע ְולֹוַמר ֶׁשָהָיה ַּבְּמִדינֹות", אזוי ווי מען זעט ביי די גרויסע שרים וואס פארן ארום די גא

וועלט, זיי געבן אויס אויף דעם זייער אסאך געלט, אלץ נאר כדי זיי זאלן זיך קענען 

נאכדעם בארימען פאר אלעמען וואו זיי זענען אלץ געווען, "ְּכמֹו ֶׁשֶּדֶר ַהָּׂשִרים ְלִהְתָּפֵאר 

האלטן זיך גרויס "איך ְולֹוַמר: 'ָהִייִתי ְּבַוְרָׁשא' ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה", אזוי ווי די גרויסע שרים 

בין געווען אין ווארשא" און נאך, "ְּכמֹו ֵכן ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבָכל ְמקֹומֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתָּפֵאר ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשָהָיה ְּבָכל ָמקֹום, ְּדַהְינּו ְּבָכל 

ם ַהְּקדֹוִׁשים ַּכַּנ"ל", דאס זעלבע דארף א מענטש לערנען אלע ספרים אז ער זאל ַהְּסָפִרי

זיך קענען בארימען אויף יענע וועלט: "איך האב אלעס געלערנט, איך בין געווען 

ף איבעראל"; "ּוֶלָעִתיד, ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַמְזִּכיִרין אֹותֹו ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", און אוי

 יענע וועלט דערמאנט מען פארן מענטש אלעס וואס ער האט געלערנט אויף דער וועלט.

מוהרא"ש פלעגט אסאך מאנען און פארלאנגען פון תלמידי היכל הקודש מען זאל 

מקיים זיין דעם שיחה, מען זאל כאטש איין מאל אין לעבן ענדיגן חמשה חומשי תורה 

פירוש, אדער אפילו אז מען  ןיאר אן אנדער סמיט אלע פירושים. מען זאל נעמען יעדע

קען נישט ענדיגן דעם גאנצען פירוש יעדע וואך זאל מען זיך אנצייכענען א סימן ביי 

 יעדע שטיקל וואס מען לערענט, אזוי וועט מען במשך השנים אלעס קענען מסיים זיין.

יך ואשרי שטארק דיר און זיי ווייטער ממשיך צו מחזק זיין אנשי שלומינו; אשר

חלקיך אז דו ביסט זוכה צו זיין א שמש ביים רבי'ן, יעדן טאג וואס מיר זענען משמש 

 דעם רבי'ן איז דאס פאר אונז א זכיה לנצח נצחים.

אזוי אויך דאווענען  -פארלערנען אין רבינ'ס בית המדרש איז נישט קיין כיבוד 

ט אן עליה לתורה, אבער פארן עמוד; אז עס קומט א גאסט זאלסטו אים מכבד זיין מי

דאווענען פארן עמוד איז א גרויסער אחריות, מען קען נישט מטריח זיין דעם ציבור 

וכו'. זאלסט שטעלן קביעות'דיגע בעלי תפילה וואס דאווענען נישט שנעל און אויך 

 נישט שטייט אז מענטשן זאלן דאווענען מיט א חיות און געשמאק.

ביי שלש סעודות; דאס איז נישט קיין כיבוד, עס  דאס זעלבע איז מיט פארלערנען

איז א גרויסער אחריות, ווייל די אלע וואס קומען אין רבינ'ס שול זענען צעבראכן אויף 

שברי שברים, זיי ווארטן א גאנצע וואך צו הערן אביסעלע חיזוק, זיי דארפן נישט קיין 

ט'ע דיבורים; דעריבער תורות און רמזים אויף די פרשה, זיי ווארטן צו הערן פשו

זאלסטו קיינעם נישט מכבד זיין מיט פארלערנען, דאס זעלבע מיטן דאווענען פארן 

 עמוד.
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דאס זעלבע איז מיט הגבהת התורה; דאס איז נישט קיין כיבוד. נישט יעדער ווייסט 

ווי אזוי מען הייבט אויף דעם ספר תורה און עס קען ארויס קומען א בזיון פאר די תורה, 

"ָארּור ֲאֶׁשר א ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה  (דברים כז, כו):וק וואס דער רמב"ן זאגט אויפן פסוק ק

ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן", דאס גייט ארויף אויף דער וואס גייט הגבהה 

ביעות'דיגע מיט די תורה נישט ווי עס דארף צו זיין; דעריבער זאלסטו געבן פאר א ק

 מענטש, איינער וואס איז א בעל כח און ווייסט ווי אזוי צו מכבד זיין די תורה.

 שטארק דיר ביתר שאת וביתר עוז, ויהי חלקי עמך.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .איך קען נישט יעצט פארן קיין ארץ ישראל

 "קחשון, שנת תשע"ט לפ-יום ד' פרשת נח, ב' דראש חודש מר - יתברךבעזרת ה' 

 מיין טייערער ... נרו יאיר. לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

גלייב מיר, איך וויל אסאך מער ווי דיר גיין קיין ארץ ישראל; איך בענק און גליסט 

, קדושת הברית און צו צו זיין אין ארץ ישראל און זוכה זיין צו אמונה, אריכות אפים

אלע מדריגות וואס דער רבי שרייבט וואס מען איז זוכה ווען מען איז אין ארץ ישראל 

. אויך בענק איך זייער צו מוהרא"ש'ס ציון, איך וויל (עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קנה; ועוד)

 זייער שטארק אהין גיין מתפלל זיין.

ן יעצט קיין ארץ ישראל, אבער איך קען באמת האב איך געהאט בדעה צו פאר

נישט אוועק גיין פון די ישיבה. מוהרא"ש האט מיר געגעבן א שליחות צו לערנען מיט 

בחורים, יעצט זענען מיר אריין אין א נייע יאר, די עלפטע יאר פון ישיבה; עס זענען 

 זן.אריין געקומען אסאך נייע תלמידים און איך קען זיי יעצט נישט איבער לא

טייערער ... נרו יאיר, דו וואוינסט דאך נעבן "מערת אליהו", דארט האבן מיר זיך 

געטראפן דאס ערשטע מאל פאר דריי יאר צוריק ווען איך בין געפארן קיין חיפה מיט 

די בחורים זיי ווייזן דעם הייל וואו אליהו הנביא האט זיך באהאלטן פון די עובדי הבעל 

 (מלאכים א יח, לט):האט ער אויס געשריגן פאר אלע געצן דינער אינעם הר הכרמל, דארט 

"ה' הוא האלקים!" דארפסטו זיך שטארקן מיטן רעדן צום אייבערשטן; דאס האט אונז 

דער הייליגער רבי אויסגעלערנט, אז א מענטש האט קיינעם נישט אויף דער וועלט נאר 
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דעם אייבערשטן; ווי מער מען געוואוינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן ווערט מען 

 מער און מער אויסגעלייטערט.

 י מתפלל אז איך זאל זוכה זיין צו קומען בקרוב קיין ארץ ישראל.זי

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

... 

~~~~~~~~~~ 
נאר צו די תורה; איבער די וועכנטליכע שיעור; ארויסהעלפן די  –אנטלויפן 

 ישיבה.

 שנת תשע"ט לפרט קטןחשון, -, ב' מריום ה' פרשת נח -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר.  לכבוד

טייערער ברודער, וויסן זאלסטו אז אויף יעדן איינעם גייט אריבער שוועריקייטן; 

טראכט נישט קיין איין מינוט אז א צווייטער האט א בעסערער לעבן פון דיר, יענער 

האט אנדערע זאכן  מוטשעט זיך טאקע נישט מיט וואס דו מוטשעסט זיך, אבער ער

וואס מוטשען אים; הכלל, עס איז נישט פארהאן קיין איין מענטש בזה העולם וואס 

 מוטשעט זיך נישט.

מען האט אמאל געשמועסט מיטן רבי'ן פון מענטשן וואס האבן עולם הזה, האט 

עלט וואס אפשר איז דא אויבן אין הימל א וו ):, סימן קיטחלק ב' ,(ליקוטי מוהר"ן דער רבי געזאגט

דא איז דער גיהנום נאר דא איז נישט דא קיין עולם הזה, ווייל הייסט 'עולם הזה', 

; נאר איין עצה איז דא אנטלויפן צום איז פול מיט יסוריםאיינער , ווייל יעדער נסאליי

 אייבערשטן.

אז דו זוכסט וואו צו אנטלויפן פון דיין שווערע צרה איז דא איין פלאץ וואו מען 

(תנא דבי חכמינו זכרונם לברכה זאגן נאר צו די הייליגע תורה; אזוי ווי  -קען אנטלויפן 

ִמָּיד ּו , רּוץ ְלַחְדֵרי ִּדְבֵרי ּתֹוָרה"ִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבאֹות ָעֶלי אליהו, פרק ו):

רים, אנטלויף ", אויב דו זעסט אז עס קומען אויף דיר צרות און יסוַהִּיּסּוִרין ּבֹוְרִחין ִמְמ

; דער רבי האט אונז געגעבן א שיינע וועסטו ווערן געראטעוועט צו די הייליגע תורה

זיסע וועג ווי אזוי יעדער איינער קען זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה, אפילו מען 

(כמבואר בשיחות שטייט נישט וואס מען לערנט זאל מען זאגן די ווערטער פון די תורה פאר

 .הר"ן, סימן עו)

היינט זענען מיר מסיים תלמוד ירושלמי מסכת ברכות; אז מען לערנט אויפן סדר 

דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן איז מען זוכה צו לערנען אלע חלקים פון די תורה. די 
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עסטער פלאץ וואו מען קען זיך באשיצן פון דעם יצר הרע; כאפ זיך תורה איז דער ב

מיט און הייב אן לערנען אויפן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, דאס וועט דיר פרייליך מאכן 

 און געבן שכל ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין לעבן.

ז מיר היינט נאכט וועט אם ירצה ה' פארקומען דער וועכנטליכער שיעור; עס אי

נישט גרינג צו געבן דעם שיעור ווען איך האלט נאך א טאג ארבעט פון אינדערפרי ביז 

אינדערפרי איז דא א שיעור אין בבלי  -אויף דער נאכט, איך געב א גאנצן טאג שיעורים 

יעדן טאג א בלאט, נאכדעם א בלאט ירושלמי; פארמיטאג איז דא נאך א שיעור אין 

ג קומט פאר א שיעור אין רבינ'ס ספרים, דאס איז אין א גמרא והלכה און נאכמיטא

געווענליכע טאג. אבער איך האלט אן מיין שליחות וואס מוהרא"ש האט מיר געהייסן 

איך זאל מחזק זיין איין מאל א וואך אלע תלמידים וואס האבן שוין חתונה געהאט; 

די אינגעלייט וועם מוהרא"ש האט מיר כמה פעמים געזאגט: איך זע אן א חילוק אויף 

דו האסט געלערנט ווי אזוי צו לעבן מיט די ווייב וכו'; זיי זענען פרייליך און גייען ארום 

 מיט א ליכטיגן פנים"; דעריבער וויל איך דיר זען ביים שיעור.

העלף מיר ארויס מיט די שווערע הוצאות פון די ישיבה; על כל פנים דיין מעשר 

האט דיר געהאלפן. נעם א חלק אין אויפהאלטן אזא מקום ברענג פאר די ישיבה וואס 

קדוש, רוף אן האברך ... נרו יאיר מיט האברך ... נרו יאיר און געב זיי דיין מעשר מיט 

דיינע צדקות, דורכדעם וועסטו האבן א חלק אין אלע תורה ותפילה וואס קומט ארויס 

 פון דעם פלאץ.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אז א גוי לאקערט אויף דיין טאכטער, דארפסטו רופן פאליציי

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

 מרת ... תחי'. לכבוד

אז אייער טאכטער פארציילט אייך אז א גוי לאקערט אויף איר; יעדן טאג ווען זי 

גייט אהיים פון סקול ווארט ער איר אפ אינדרויסן פון גראסערי און רעדט מיט איר דאן 

זאלט איר שוין רופן די פאליציי און מאכן אן 'ארדער אויף פראטעקשן'. אז איר וועט 

 נישט טון דערוועגן וועט איר פארלירן אייער טאכטער.

א פסק; זייטס מיר מוחל  עס איז נישט גענוג אפ צו ווארטן דעם גוי און אים געבן

 איר זענט צו נאאיוו.
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 איך האף איר וועט אזוי טון, וועט איר האבן ערליכע דורות.

... 

~~~~~~~~~~ 
די אחדות אין ליבשאפט ביי אנשי שלומינו; זיך נישט מישן אין מחלוקת און 

 פאליטיק.

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר. 

מיר דארפן שטענדיג געדענקען דעם מאמר הזוהר וואס מוהרא"ש פלעגט מיט 

רבי שמעון בן יוחאי האט  (נשא קכח.)אונז שטענדיג חזר'ן; עס שטייט אין זוהר הקדוש 

געזאגט פאר זיינע תלמידים: "ֲאָנן ַבֲחִביבּוָתא ַתְלָיא", אונזער זאך איז אז מיר האבן זיך 

ליב איינער דעם צווייטן; רבי שמעון בן יוחאי האט אריין געברענגט אין זיינע תלמידים 

אז מען זאל זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן, פלעגט מוהרא"ש זאגן אויף דעם א 

ַבֲחִביבּוָתא ַתְלָיא", אנשי  -שיינעם רמז: א'נ'ן' איז די ראשי תיבות: "ַא'ְנֵׁשי ַנ'ַחל נ'ֹוֵבַע 

 דארפן זיך האלטן צוזאמען און זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן.שלומינו 

"ָהעֹוָלם ָראּוי  (חיי מוהרן, סימן רצב):מיר דארפן מקיים זיין וואס דער הייליגער רבי זאגט 

ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו", די וועלט וועט זיך וואונדערן אויף די גרויסע 

וועט הערשן צווישן אייך; דאס איז וואס מוהרא"ש פלעגט שטענדיג  ליבשאפט וואס

 חזר'ן און זיך בעטן ביי אונז, מיר זאלן זיך נישט קריגן און נישט אוועק מאכן א צווייטן.

מען ווערט נישט גרעסער ווען מען שפעט פון א צווייטן און מען ווערט נישט מער 

"ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה  (סוטה יד:):ם לברכה זאגן ווען מען מאכט יענעם אוועק; חכמינו זכרונ

מֹוֵצא ְׁשֵני ִמְקָראֹות, ֶאָחד ְמַקֵיים ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים ִּדְבֵרי ֲחֵבירֹו ְוֶאָחד ְמַקֵיים ַעְצמֹו ּוְמַבֵּטל 

ִּדְבֵרי ֲחֵבירֹו, ַמִּניִחין ֶאת ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַבֵּטל ֲחֵבירֹו, ְוּתֹוְפִסין ֶאת ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים 

ֵבירֹו"; אז איינער דערהאלט זיך און ער איז אויך מחזק אנדערע, אזא איינער האט ֲח 

 –הצלחה, ווידעראום אז איינער זוכט נאר ווי ער קען יענעם אוועק מאכן און מבטל זיין 

 דער ווערט בטל.

 -ביי תלמידי היכל הקודש  -איך בעט דעם אייבערשטן אז אין אונזערע ד' אמות 

האבן איינער דעם צווייטן; מען ווערט נישט גרויס ווען מען לאכט פון זאל מען זיך ליב 

א צווייטן און מען ווערט נישט חשוב ווען מען שפעט פון א צווייטן, שלמה המלך זאגט 

"ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֶֹרה ִזִּקים ִחִּצים ָוָמֶות", אזוי ווי איינער שיסט פיילן אויף א  (משלי כו, יח):
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א ְמַׂשֵחק ָאִני", אזוי אויך ם צו הרג'נען, "ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר ֲה  יטן יענעיצוו

איז דער וואס שפעט פון זיין חבר און ווען דער חבר זעט אז יענער מאכט חוזק  פון 

א ְמַׂשֵחק ָאִני", איך מיין דאס נישט ערנסט, איך מאך נאר א אים, זאגט ער אים "ֲה 

 למעשה איז יענעמס בלוט פארגאסן געווארן. וויץ... אבער

א פרייליכער מענטש מאכט פרייליך א צווייטן און א ריינער מענטש רעדט שיין 

צו א צווייטן און פירט זיך שיין צו א צווייטן; וואס דו האסט נישט ליב מען זאל טון 

; דרים ט, ד; שבת לא.)(ירושלמי נזה כלל גדול בתורה  -פאר דיר זאלסטו נישט טון פאר דיין חבר 

אין שטוב רעדט מען שיין צו די ווייב און קינדער און אזוי אויך צו חברים; מען געבט 

 יעדן איינעם א גוט ווארט.

שטארק דיר, און געדענק אז ביים אייבערשטן איז אלעס מעגליך, אזוי ווי דער 

 "ביים אייבערשטן איז אלעס שייך". (סיפורי מעשיות מעשה ט):הייליגער תם פלעגט זאגן 

 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 .איך שטארק זיך ב"ה אין לימוד התורה

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב נישט קיין ווערטער צו דאנקען דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען צו זיין דעם ראש 

אומאן ביים ראש ישיבה שליט"א, דאס איז געווען עפעס גאר געוואלדיג, דער אייבערשטער זאל השנה אין 

 ווייטער העלפן.

איך דאנק דעם אייבערשטן, איך דאנק דעם רבי'ן, איך דאנק מוהרא"ש, און איך דאנק דעם ראש 

שבת צום ערשטן מאל ישיבה שליט"א אז אין אייער זכות האב איך זוכה געווען צו ענדיגן דעם פריערדיגן 

דעם גאנצן ספר הזוהר, נאכ'ן זיך פלאגן דערויף די לעצטע איין און א האלב יאר, אויך האב איך לעצטנס 

געענדיגט די צענטע מאל משניות, עטליכע ספרים פון נ"ך, ספר סידורו של שבת חלק א', די צווייטע מאל 

 ספר המדות, און נאך פילע גוטע זאכן.

מחיה מיט די דרשות און ניגונים פונעם ראש ישיבה שליט"א, דער אייבערשטער זאל איך בין זיך ממש 

 ווייטער העלפן, נאר דער אייבערשטער קען אייך באצאלן.

 א גרויסן יישר כח, יהושע

 תשובה:

 "קחשון, שנת תשע"ט לפ-יום ד' פרשת נח, ב' דראש חודש מר - בעזרת ה' יתברך

 יהושע נרו יאיר.  לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

דער איך פריי מיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' מיטן הייליגן רבי'ן עצות; 

"ַהָּפחּות ֶׁשַּבֲאָנַׁשי ֲאִני מֹוִלי אֹותֹו ְּבֶדֶר ֶׁשל ַצִּדיק  (חיי מוהר"ן, סימן שיד):רבי האט געזאגט 

איך אויפן וועג פון גרויסע צדיקים; פון מיינע מענטשן פיר  ערד", דעם קלענסטָּגדֹול ְמאֹ

"ֲאִני ָנָהר ַהְמַטֵהר ִמָּכל ַהְּכָתִמים", איך בין א  (שם, סימן שלב):נאך האט דער רבי געזאגט 

דאס קען יעדער איינער מעיד זיין אויף  טייך וואס רייניגט פון אלע שמוציגע פלעקן;

י'ן האט זיך דער גאנצער לעבן זיך, אז פון ווען מען האט זוכה געווען צו טרעפן דעם רב

געטוישט; מען לערנט פלייסיג, מען איז נזהר אין קיום המצוות, מען רעדט צום 

 אייבערשטן יעדן טאג און מען לעבט מיט אים.

אשריך ואשרי חלקך אז דו לערנסט אזוי פלייסיג די הייליגע תורה אויפן סדר דרך 

ן בריוו וואו דו שרייבסט מיר דיינע הלימוד; דו האסט מיר ממש מחי' געווען מיט דיי

 סיומים.



תשע"ט �לְ  �לֶ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יט    

שטארק דיר ווייטער בלימוד התורה; עס איז נישט דא נאך א זאך וואס זאל מאכן 

דער רבי האט אמאל ווי לערנען תורה.  -פרייליך דעם מענטש און אים מאכן צופרידן 

דיר ווייזן איר פנים, "איינמאל די תורה וועט  (עיין שיחות הר"ן, סימן יז):געזאגט פאר איינעם 

על  וועסטו שוין גארנישט דארפן"; ווען א מענטש איז זוכה צו לערנען שיעורים כסדרן

ער שפירט א צופרידנקייט גארנישט; נישט דארף ער שוין  פי סדר דרך הלימוד פון רבי'ן

ווען ער האט אפאר איבעריגע מינוט נעמט  ,ער לעבט א פרייליכע לעבןאון  אין לעבן

 משניות, א גמרא וכו' און איז גורס פרקים משניות און דפים גמרא.ער א 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דער אלבוים "קום צוריק" האט מיר ארויסגעשלעפט פון תאוות ממון

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

באדאנקען פאר אלעס, ובפרט פאר די ניגונים און די אלבוימ'ס פון "טאנץ מיט איך מוז זיך הארציג 

 אמונה", און ספעציעל פאר די נייע אלבוים "קום צוריק", פון וואס איך האב געשעפט פיל חיזוק.

אלע ניגונים זענען זייער באלערנט, פאר מיר פערזענליך האט אבער געהאט די גרעסטע השפעה דער 

 דעם לעצטן טאג", וואס רעדט זיך איבער די מיאוס'קייט פון געלט און עשירות וכו'.אכטער ניגון "

תאוות ממון איז געווען א שטארקער טייל אין מיין לעבן, שוין אפילו נאכדעם וואס איך האב שוין 

 געהערט פילע דרשות און זיך באקענט מיט היכל הקודש, האב איך זיך זייער געמוטשעט מיט דעם, און דאס

 האט מיר זייער געקרענקט, און איך מוז זאגן אז דער ניגון האט מיר ממש ארויסגעשלעפט פון מיין בלאטע.

דער אייבערשטער זאל אייך באצאלן איר זאלט זיין געזונט און שטארק, און זען פיל אידיש נחת פון 

 אייערע קינדער און תלמידים.

 א גרויסן יישר כח, זאב

 תשובה:

 פ"קחשון, שנת תשע"ט ל-ראש חודש מריום ד' פרשת נח, ב' ד - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד זאב נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן און מיר זענען פון 

געלט דעם בעל תפילה'ס לייט, וואס ער חזר'ט מיט אונז די הייליגע לויטערע אמונה אז 
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איז גאר קיין תכלית נישט, געלט העלפט נישט און קען ניטאמאל העלפן, אדרבה, דורך 

 געלט האט מען א מפלה.

דער טראכט שוין נישט  -ווער עס האט נאר אביסל טועם געווען דעם הייליגן רבי'ן 

פון געלט; ער לויפט נישט נאך קיין מענטשן וואס האבן געלט און זיכער רעדט ער נישט 

 וי פיל פון געלט.אז

אז (סיפורי מעשיות, מעשה יב) דער רבי האט דערציילט אין די מעשה פונעם בעל תפילה 

די תאוה פון געלט איז נאך ערגער פון אלע תאוות. אזוי ווי דער גיבור האט געזאגט 

פארן בעל תפילה: "איך האב געהערט פונעם קעניג אז פון אלע תאוות קען מען ארויס 

ענטש חוץ א מענטש וואס איז אריין געפאלן אין תאוות ממון", אזוי אויך נעמען דעם מ

האט דער בעל תפילה געזאגט: "נאך אלץ ווילט איר געלט? פון געלט זאלט איר מיט 

 מיר נישט שמועסן".

ּוְצִריִכים ְלַׁשֵּנן ָּדָבר ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד "ֶׁשֲעִׁשיִרים  (נהרי אפרסמון, עמוד תקי):מוהרא"ש זאגט 

ְמֻׁשָּגִעים ּוְמטָֹרִפים", מען דארף שטענדיג חזר'ן אז אלע עשירים זענען משוגעים און ֵהם 

מטורפים, "ּוִמי ֶׁשחֹוֵנף אֹוָתם ַמְרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְּכָלל", און ווער עס חנפ'ט זיי ווייזט 

 אז ער האט בכלל נישט קיין אמונה.

ת המדרש וואס מוהרא"ש עס איז כדאי צו פארן קיין יבניאל און גיין קוקן דעם בי

האט געבויט; מוהרא"ש האט געשריבן אויפן טיר פונעם בית המדרש די פאלגענדע 

ווערטער: "ַהַּבַעל ְּתִפיָּלה ָאַמר: ֲעַדִין ַאֶּתם רֹוִצים ָממֹון? ִמָּממֹון א ְּתַדְּברּו ְּכָלל", אין 

פון געלט זאלט אידיש: "דער בעל תפילה האט געזאגט: נאך אלץ ווילט איר געלט? 

איר מיט מיר נישט שמועסן"; ווען איך גיי קיין יבניאל גיי איך קוקן דעם טאוול, דאס 

ברענגט אין מיר אריין א שטארקע התעוררות, זעענדיג ווי שטארק מוהרא"ש האט 

געוואלט מיר זאלן לעבן מיטן אייבערשטן און ווי שטארק מוהרא"ש האט גענומען דעם 

 ימות ובפשיטות אן קיין חכמות און אן קיין דריידלעך.רבינ'ס ווערטער בתמ

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 וועלכע ברסלב'ע ספרים זאל איך קודם לערנען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

זעקסטע מאל, און אנגעהויבן די זיבעטע איך האב ב"ה זוכה געווען צו ענדיגן ששה סדרי משנה די 

מאל, כל השביעין חביבין, און איך האף צו פארן צו מוהרא"ש'ס ציון לכבוד דעם סיום, אזוי איך האב שוין 

 געטון די לעצטע צוויי מאל.

אויך האב איך געענדיגט דעם ספר "חיי מוהר"ן" צו די יארצייט פון הייליגן רבי'ן דעם פארגאנגענעם 

עד, און איך האב שוין אנגעהויבן לערנען יעצט "שיחות הר"ן", אזוי ווי איך האב פארשטאנען פון די חול המו

שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א אז מ'זאל קודם לערנען די גרינגערע ספרים פון רבי'ן, איידער מ'הויבט 

 אן לערנען ליקוטי מוהר"ן.

זאל לערנען נאך שיחות הר"ן, זאל איך לערנען  דעריבער האב איך געוואלט פרעגן וועלכע ספר איך

ספר המדות און ספורי מעשיות, אדער זאל איך שוין גלייך גיין צו ליקוטי מוהר"ן? גראדע האט מיר זייער 

 שטארק געכאפט דער ספר שיחות הר"ן, איך שפיר ווי דאס רעדט זייער צו מיין הארץ.

" פון מוהרא"ש זי"ע, נאכדעם וואס איך האב שוין ווי אויך לערן איך יעצט דעם ספר "אוצר האמונה

דורכגעלערנט דעם ספר "ארך אפים". איך האב אבער פארשטאנען פון די דרשות אז ס'גוט צו לערנען די 

ספרים "אשר בנחל", איך ווייס אבער נישט וועלכע חלקים צו לערנען, ס'דא אזויפיל חלקים אז ס'איז ממש 

 ווי מים שאין להם סוף.

 יסן יישר כח פאר אלעס.א גרו

 תשובה:

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

 נרו יאיר. ... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו לערנסט פלייסיג די הייליגע תורה אויפן סדר דרך הלימוד 

 געווען ששה סדרי משנה זעקס מאל.פון הייליגן רבי'ן און דו האסט שוין מסיים 

ווען מענטשן וואלטן ווען געוויסט די געוואלדיגע מעלות פון לימוד משניות 

"ֵאין ָּכל  (ויקרא רבה, פרשה ו):וואלטן אלע געלערנט משניות. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ן בזכות לימוד ַהָּגֻלּיֹות ַהָּללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשָניֹות", די גאולה וועט קומע

משניות; דאס איז בכלליות און אזוי אויך קען יעדער איינער זוכה זיין ארויס צו גיין פון 

 זיין אייגענע פרטיות'דיגן גלות בזכות וואס ער לערנט משניות.
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מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואסערע כח משניות האט און וואס עס טוט 

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

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

 שאול תחתית.

בפרט איינער וואס דער יצר הרע האלט אים אין איין מכשיל זיין אין פגם הברית; 

פעסט אפ ביי זיך אז ער גייט שוין מער נישט טון וויפיל ער וויל זיין גוט און ער מאכט 

קיין נארישקייטן, מיט דעם אלעם האלט זיך דער יצר הרע אין איין מתגבר זיין אויף 

אויב וועט ער זיך  -אים, ער ווארפט אים אראפ אין ביטערע עבירות, אזא מענטש 

דער הייליגער רבי  באפלייסן אין משניות וועט אים די תורה ראטעווען פון דעם. אזוי ווי

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

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

ר טוט עבירות רחמנא לצלן און ער איז שוין אראפ געפאלן זייער ווייט פון קדושה, ע

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

ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל  ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב

י יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ּכִ 

ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך 

סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי  וכך", וועט ער סוף כל

 גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

עס איז מקובל פון אנשי שלומינו אז דער שיחה גייט ארויף אויף ח"י פרקים 

ט משניות; אפילו איינער וואס איז נעבעך אריין געפאלן אין שמוציגע מעשים, אויב ווע

ער זיך מאכן א קביעות צו זאגן יעדן טאג אכצן פרקים משניות וועט אים דאס ארויס 

 נעמען פון זיינע נישט גוטע מעשים.

בנוגע וואספארא ספרים צו לערנען וכו'; אז דו האסט א געפיל אין שיחות הר"ן 

זאלסטו זיך באפלייסן אין דעם ספר און דאס וועט דיר ברענגען נענטער צום 

"מיט יעדע שיחה  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):טן, אזוי ווי דער רבי האט בפירוש געזאגט אייבערש

וואס איך שמועס מיט ענק קען מען זיין אן ערליכער איד, און נישט סתם אן ערליכער 

"ְוַגם  (שם):איד נאר אן ערליכע איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד"; ר' נתן זאגט 

ֵּכן ּכַֹח ָּגדֹול ְלעֹוֵרר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר -ֶׁשּלֹוְמִדין ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֵיׁש ָלֶהם ַּגםֲאִפּלּו ַעְכָׁשו ּכְ 

ִלְזּכֹות ְלַדְרֵכי ה' ֶּבֱאֶמת, ְלִמי ֶׁשָּיִׂשים ִלּבֹו ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ּוְלִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ַהֶּנֱאָמִרים 

ָריו ַהְּקדֹוִׁשים", דעם רבינ'ס ספרים פארמאגן א מורא'דיגן כח צו ְּבֶזה ַהֵּסֶפר ּוִבְׁשָאר ְספָ 
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מעורר זיין א מענטש צו דינען דעם אייבערשטן, און אין יעדע שמועס פון רבי'ן ליגן 

 געוואלדיגע עצות און הדרכות פארן לעבן.

ווען א מענטש האט א געפיל אין א ספר קען מען נישט קוקן אויף א צווייטן; 

נטש האט זיין חלק אין די תורה, אזוי ווי מיר בעטן ביים דאווענען: 'ותן יעדער מע

חלקינו בתורתיך'. אז דו האסט א געפיל אינעם ספר "אוצר אמונה" זאלסטו דאס נישט 

 אפלאזן.

כרכא דכולא ביה; עס איז דא אסאך וואס צו  אזוי אויך דער ספר ארך אפים איז א

ער ספר איז געשריבן געווארן און וואס האט זיך דערציילן אויף דעם ספר, ווי אזוי ד

 אפגעטון ווען דער ספר איז ארויס געקומען לאור עולם.

לכתחילה האט מוהרא"ש געוואלט שרייבן אן הקדמה אויפן ספר 'שמירת הזמן'; 

מוהרא"ש האט זיך אוועק געזעצט איין נאכט שרייבן אן הקדמה אויפן ספר שמירת 

איז ער געגאנגען דאווענען,  -א"ש אז עס איז שוין טאג הזמן, פלוצלינג זעט מוהר

נאכדעם האט ער זיך בארעכנט אז עס איז שוין כמעט א גאנצע ספר פאר זיך, מען קען 

דאס נישט נוצן פאר אן הקדמה, דעריבער וועט ער דאס ענדיגן און מאכן פון דעם א 

בן דעם ספר ביז ספר פאר סבלנות. גלייך נאכן דאווענען האט ער ווייטער געשרי

ביינאכט, נאך מעריב האט ער געטראכט צו זיך, אז ער איז שוין אויף געווען א נאכט 

און א טאג וועט ער ווייטער בלייבן אויף נאך א נאכט אזוי וועט ער קענען טון דאס וואס 

דער רבי האט געגעבן א תיקון פאר ר' נתן צו זיין אויף א נאכט א טאג מיט א נאכט 

 אזוי האט ער געענדיגט שרייבן דעם ספר.ברציפות, 

מוהרא"ש האט דערציילט אז בשעת דער ספר איז אריין צום דרוק האט 

אויסגעבראכן א שריפה ביי אים אין שטוב, ער האט געוויסט אז עפעס וועט פאסירן 

ווען דער ספר גייט ארויס אויף דער וועלט, אז דער יצר הרע וועט אים נישט אפלאזן 

ספר, אזוי אויך האט זיך דעמאלט אנגעהויבן די מחלוקת פון אנשי שלומינו צוליב דעם 

פון ווען דער ספר איז געדרוקט געווארן; עס איז דא  –ברסלב'ע חסידים אויף מוהרא"ש 

 אסאך צו דערציילן אויף דעם ספר ואין כאן המקום להאריך.

רך אפים' ביז ווען איך בין מקורב געווארן האב איך אסאך געלערנט דעם ספר 'א

איך האב דאס געקענט בעל פה, האב איך דאס אנגעהויבן איבער צו שרייבן אויף 

אידיש; ווען איך האב געזאגט פאר מוהרא"ש אז איך שרייב איבער דעם ספר אין אידיש 

האט מיר מוהרא"ש געזאגט: "נאר בתנאי אז דו וועסט נישט ארויס נעמען קיין איין 

 ווארט".



תשע"ט �לְ  �לֶ פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כד | 

דעמאלט דערציילט אז ווען עס איז ארויס געקומען דעם ספר  מוהרא"ש האט מיר

'ארך אפים' האט מען געשריגן אויף אים: "היתכן מען שרייבט אינעם ספר אזוי אפן 

ארויס געשריבן, אז אפילו מען פאלט אראפ אין עבירות קען מען תשובה טון"; למעשה 

זענען געווען  זיי אליינס -האט זיך ארויס געשטעלט אז די וואס האבן געהאט די טענות 

 רחמנא לצלן. הגרויסע בעלי עביר

מאך זיך א שיעור אין ספר הקדוש 'אשר בנחל'; נישט קיין חילוק וואספארא חלק, 

אז מען לערנט דעם ספר ווערט ממש ביטול הבחירה. דער ספר איז מחי' מתים; נישט 

אים דאס ספר צוריק קיין חילוק אין וואספארא מצב דער מענטש געפונט זיך, וועט 

 ברענגען צום אייבערשטן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 אויב וועט מען שטארבן אויך נאך ביאת המשיח, ווען וועט זיין תחיית המתים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

די וועלט האט א טעות אז מ'מיינט אז ווען משיח וועט קומען  איך האב געלערנט אין חיי מוהר"ן אז

וועט מען נישט שטארבן, און דער אמת איז אז מען וועט יא שטארבן דעמאלט, און אויך משיח אליין וועט 

 שטארבן.

וואס איז פשט פון דעם? אויב אזוי וואס איז דער ענין פון תחיית המתים? אז אלע געשטארבענע וועלן 

 יפשטיין לעבעדיג? ווען און פאר וועמען וועט זיין דער תיקון השלם?צוריק או

 יישר כח

 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 יאיר.לכבוד ... נרו 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאס איז נישט קיין קשיא 'פאר וועם וועט זיין דעם תיקון השלם'; קודם וועט זיין 

אויפן  (פרשת משפטים, קח:):"ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב", אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט  (בראשית ג, יט):

ָלא ַטֲעֵמי ַטֲעָמא ְּדמֹוָתא, "ִּדְבַההּוא ִזְמָנא, ָּכל ִאיּנּון ְּד  -ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה  (דברים לב, לט):פסוק 
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ִמֵּניּה ְּתֵהא לֹון מֹוָתא, ְוָיִקים לֹון וכו'", פאר עס וועט זיין תחיית המתים וועלן אלע דארפן 

 שטארבן, און נאכדעם וועט דער אייבערשטער זיי אויפלעבן.

(פרק יב עס איז נישט כדאי אריין צו טראכטן צופיל אין די זאכן; דער רמב"ם זאגט 

"ְלעֹוָלם א ִיְתַעֵּסק ָאָדם ְּבִדְבֵרי ַהַהָּגדֹות, ְוא ַיֲאִרי ַּבִּמְדָרׁשֹות  לכות מלכים ומלחמות, הלכה ב):מה

ָהֲאמּוִרים ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ְוא ְיִׂשיֵמם ִעָּקר", מען זאל נישט צופיל אריין קלערן 

משיח וועט קומען, "ֶׁשֵאין ְמִביִאין א ִליֵדי  אסנאכדעם וווואס און ווי אזוי עס וועט זיין 

ִיְרָאה ְוא ִליֵדי ַאֲהָבה", ווייל פון דעם קומט נישט ארויס קיין עבודת השם יתברך; דער 

עיקר דארפן מיר זען וואס מיר קענען יעצט טון אז יעצט זאלן מיר נישט זיין קיין טויטע 

 אייבערשטן און זיך פארלאזן נאר אויף אים. מענטשן, נאר מיר זאלן רעדן צום

יעצט דארפן מיר זען צו לעבן מיט דעם לימוד וואס משיח וועט אריין ברענגען 

(ליקוטי פאר די גאנצע וועלט, וואס דאס איז די זאך פון תפילה. אזוי ווי דער רבי זאגט 

ַהְּתִפָּלה", משיח'ס געווער וועט זיין  "ִעַּקר ְּכֵלי ֵזינֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח הּוא מוהר"ן, חלק א, סימן ב):

ַהּכֹל ִמָּׁשם", אלע מלחמות און  –תפילה, "ְוָכל ִמְלַחְמּתֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְוָכל ַהְּכִביׁשֹות ֶׁשִּיְכּבֹׁש 

אלעס וואס ער וועט איינעמען וועט זיין נאר דורך תפילה; דערפאר דארפן מיר שוין 

אונזערע מלחמות און אלעס וואס מיר ווילן  יעצט אפיר נעמען דעם געווער און אלע

 פועל'ן זאל זיין נאר מיט תפילה.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 ברסלב איז דאך אזוי שיין, פארוואס איז אבער דא דארט אזויפיל מחלוקת?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ערשט דארף איך דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען נתקרב צו ווערן צו צום 

ברסלב, דאס איז געווען גענוי א יאר צוריק ווען איך זיך אנגעטראפן בהשגחה פרטית אין די שיעורים פון ראש 

און דאס האט געטוישט ישיבה שליט"א, און זייט דעמאלט האב איך נאכנישט פארפאסט קיין איין שיעור, 

מיין לעבן אינגאנצן צום גוטן, איך האב די פארגאנגענע יאר צום ערשטן מאל אין לעבן מעביר סדרה געווען 

די גאנצע יאר, כ'האב מסיים געווען ששה סדרי משנה צום ערשטן מאל, און איך האב דורכגעלערנט טויזנט 

ילע הינזיכטן איז מיין לעבן געטוישט געווארן מיט די פילע בלאט גמרא בלויז אין די לעצטע יאר, און אין נאך פ

 עצות און חיזוק, דער אייבערשטער זאל אייך געבן ווייטער כח ממשיך צו זיין מיט די עבודת הקודש.

לעצטנס האט מיר אבער אנגעהויבן עגבערן א זאך, פון איין זייט זע איך די הערליכקייט פון ברסלב'ע 

ר רבי העלפט מיר מיט זיינע עצות אויף טריט און שריט, אבער פון די אנדערע זייט חסידות, ווי שטארק דע
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זע איך אויך אז ס'איז דא אסאך מחלוקת אין ברסלב, מ'קריגט זיך ארום איינער מיט'ן צווייטן, און דאס מאכט 

 מיר אויסקוקן אז עפעס טויג נישט דא.

וייל איך ווייטער זייער שטארק אנהאלטן אפשר האט דער ראש ישיבה שליט"א אן עצה פאר מיר, ו

 מיט דעם הייליגן דרך פון רבי'ן וואס העלפט מיר אזויפיל אין לעבן.

 א גרויסן יישר כח, אהרן

 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד אהרן נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואס א מענטש קען זוכה זיין אין בלויז איין יאר... איך האב איבערגעליינט קוק צו 

דיין בריוו נאכאמאל און נאכמאל צו זען אויב איך ליין גוט, שטוינענדיג צו וואס א 

מענטש קען זוכה זיין אנצוקומען אין איין יאר אויב ער פאלגט דעם הייליגן רבי'ן. דו 

לערנען דעם יאר חמשה חומשי תורה, ששה סדרי  שרייבסט אז דו האסט אנגעיאגט צו

משנה און טויזנט דפים גמרא; דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט ווייטער לערנען 

 פלייסיג די הייליגע תורה, וועט דיר גוט זיין בזה ובבא.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק בנוגע מחלוקת צווישן ברסלב'ע חסידים; דער הייליגער רבי זאגט 

"ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו, ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם  (דניאל יב, ב):אויפן פסוק  ן קעא):א', סימ

א נייע דרך  -ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם", יעדעס מאל עס ווערט באוויסט א נייע שכל 

חי' מיט יעדן דיבור, אין עבודת השם, זענען דא צוויי סארט מענטשן, איינער איז זיך מ

"ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם", ער שפירט ביי זיך אז  -מיט יעדע טראפ שכל, ביי אזא מענטש איז 

ביז יעצט איז ער געווען ווי א טויטער מענטש, ער האט נישט געלעבט, ער איז געשלאפן 

א טיפע שלאף, אבער יעצט האט אים דער רבי אויפגעוועקט און ער הייבט אן לעבן. 

נאכדעם זענען דא וואס נוצן נישט די שכל און די לימודים פאר חיי עולם, נאר אויף 

"ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות  –חוזק צו מאכן פון יענעם; זיי זוכן ווי מען קען נאך איינעם אוועק מאכן 

 ּוְלִדְראֹון עֹוָלם", ווי זיי קענען יענעם וויי טון און יענעם אוועק מאכן.

עס איז כדאי דו זאלסט לערנען דער תורה און זיך נאכדעם גוט אויסוויינען צום 

"רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל נישט קוקן אויף אייבערשטן אויף די תורה: 

קיינעם, איך זאל נאר זיין פארנומען מיט מיר; הייליגער באשעפער, העלף מיר אז ווען 

איך עס נעמען פאר מיר, נישט אזוי ווי די וואס נעמען  איך לערן די תורות פון רבי'ן זאל
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ווען א צדיק זאגט תורה, דעמאלט  –עס: 'ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם', אזוי ווי דער רבי זאגט 

ווערט מקוים וואס שטייט 'ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו', אלע איינגעשלאפענע 

ר נישט אלע זענען גלייך, נאר 'ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם, ְוֵאֶּלה מענטשן וועקן זיך אויף, אבע

ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם', דערפאר בעט איך דיר רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל 

נעמען דעם רבי'ן 'ְלַחֵּיי עֹוָלם', איך זאל לעבן מיטן רבי'ן, איך זאל געדענקען אז איין 

י וועלט; אין בית החיים דארט וועל איך גיין און מיין טאג וועל איך איבערלאזן ד

משפחה וועט מיר לאזן דארט אליין, נאקעט אויסגעטון קום איך דארט אהין, דארט 

וועל איך זיין איינער אליינס ליגן אין פעלד, איך וועל גארנישט מיט נעמען מיט מיר 

 נאר דאס ביסל תורה, תפילה ומעשים טובים".

יעדעס מאל דו האסט חלישות הדעת פון ברסלב'ע חסידים  טייערער ברודער,

זאלסטו געדענקען אז דאס איז נאר דיר מרחק צו זיין פונעם הייליגן רבי'ן, אזוי ווי רבי 

"ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ִלי: ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶאה ָּבעֹוָלם,  (שיחות הר"ן, סימן ש):נתן האט דערציילט 

ָּבעֹוָלם, ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון", איינמאל האט מיר דער רבי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְמָצא 

געזאגט "אלעס וואס טוט זיך אויף די וועלט איז נאר עס זאל בלייבן א בחירה און עז 

זאל זיין נסיונות"; עס קען זיין אז די גאנצע מחלוקה וואס טוט זיך יעצט ביי ענק איז 

וועק גיין און איין מאל דו וועסט אוועק גיין וועט אלעס ווערן נאר אז דו זאלסט א

 מסודר.

פונקט ווי מען טאר נישט צעבראכן ווערן פון מניעות פון אינדרויסן אזוי אויך טאר 

מען נישט ווערן צעבראכן פון מניעות פון ברסלב'ע חסידים; דער עיקר דארף מען קוקן 

ש: 'איך ווייס דאך יא ווער איך בין, אז איך אויף זיך און שטענדיג מאכן א חשבון הנפ

געטראפן א רבי וואס העלפט מיר און היילט מיר אויס וועל איך אים נישט אפלאזן וועגן 

 קיין שום זאך אויף דער וועלט'.

איך בעט דיר זייער דו זאלסט נישט האבן קיין שום שייכות מיט מחלוקת; קיינער 

מצוה צו קריגן אויף דעם און אויף יענעם, נישט  זאל דיר נישט איינרעדן אז עס איז א

צו מתקן זיין א צווייטן, מיר זענען געקומען  -פארדעם זענען מיר געקומען צום רבי'ן 

צום רבי'ן זיך אליינס צו פאררעכטן; וויי פאר די וואס האבן א חלק אין מחלוקת, וויי 

 פאר דער וואס טשעפעט א צווייטן איד.

וואו מען קריגט זיך. מוהרא"ש האט פארציילט אז איינמאל  אנטלויף פון א פלאץ

שבת אינמיטן דאווענען איז אריינגעלאפן א פרוי אין דעם בית המדרש פון רבי ישראל 

סאלאנטער זכרונו לברכה; מען האט נאך געהאלטן פאר קריאת התורה און די פרוי איז 

אז מען האט גענומען איר זון צוגעלאפן צום ארון הקודש און געוויינט מיט קולי קולות 
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אין מיליטער, זי האט זייער געשריגן און מען האט איר נישט געקענט שטיל מאכן, צום 

סוף האט מען איר אנגעכאפט און ארויסגעטראגן פון שול. זעענדיג דאס האט זיך רבי 

ישראל סאלאנטער אויפגעהויבן און ארויסגעגאנגען פון בית המדרש, זאגנדיג: "אין א 

ול וואו מען האט נישט קיין רחמנות אויף א צעבראכענע פרוי און מען פירט זיך אויף ש

 מיט אזא רשעות, וויל איך נישט הערן קריאת התורה".

שטארק דיך ווייטער מיט דיינע שיעורים כסדרן על פי סדר דרך הלימוד פון רבי'ן; 

נע שיעורים כסדרן און וואויל איז פאר דעם וואס איז נאר פארנומען מיט זיך, מיט זיי

האט נישט קיין צייט פאר מחלוקת און פאליטיק. אזוי ווי רבי נתן האט געזאגט ווען 

מען האט אים אמאל געפרעגט ווי אזוי ער האט זיך געקענט דערהאלטן ווען עס האט 

געברענט די מחלוקת אויף אים, האט ער געזאגט: "דער רבי האט מיר געגעבן אזוי סאך 

אס איך דארף לערנען יעדן טאג, אז איך האב נישט קיין צייט צו הערן און שיעורים וו

 צו ענטפערן פאר מיינע מתנגדים".

מוהרא"ש האט אונז געגעבן א צוואה וואס מען זעט נישט ביי אנדערע צדיקים 

אזא סארט צוואה, ווען מען ליינט די צוואה ווערט מען זייער נתעורר צו תשובה, 

ִאיר ָזאְלט ִזי ֵזייֶער  ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער אּון ַּתְלִמיִדים," ימן ט):(סמוהרא"ש שרייבט 

ְׁשַטאְרק ִהיְטן ִזי ִניְׁשט ַאַרייְנצּוִמיְׁשן ִאין ַקיין ׁשּום ַמְחלֹוֶקת אּון ְקִריֶגעַרייֶען, ִאיר ָזאְלט 

דאס זאל דיר ליגן שטענדיג  ,יִטיק"ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַׁשְייכּות ִמיט ַקיין ׁשּום ָסאְרט ָּפאלִ 

פאר די אויגן: דו זאלסט זיך נישט מישן אין קיין שום מחלוקת, אפילו מען וועט דיר 

איינרעדן אז עס איז א מצוה, זאלסט שטענדיג געדענקען וואס מוהרא"ש האט אונז 

 צווייטן.געזאגט, אז מיר זאלן נאר זיין פארנומען מיט זיך און נישט טראכטן פון א 

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
ווי אזוי קען איך בארואיגן מיין ווייב, וואס ווערט זייער אנגעצויגן פאר יעדן יום 

 טוב?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין אויפגעוואקסן אין א הערליכע רואיגע שטוב ב"ה, פון מיט אמונה פשוטה, ווי אזוי דער 

יז, און אפילו ווען ס'קומט א שוועריקייט שטארקט מען זיך אז דער אייבערשטער פירט אייבערשטער פירט א

 זיכער אלעס צום גוטן, און דער אייבערשטער וועט זיכער העלפן אז אלעס וועט אריבערגיין בשלום.
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דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב חתונה געהאט מיט מיין ווייב, זייער א וואוילע 

די שלום בית איז געוואלדיג ב"ה, מ'העלפט זיך און מ'איז איבערגעגעבן איינער צום צווייטן, מיר האבן  פרוי,

ב"ה עטליכע ליכטיגע קינדער, און איך שפיר ממש ווי די שכינה רוהט ביי מיר אין שטוב, דער אייבערשטער 

 זאל ווייטער העלפן.

שווער ווען ס'דא אסאך ארבעט אין שטוב, דאס דער פראבלעם איז אבער אז מיין ווייב נעמט זייער 

מאכט זיך ספעציעל פאר יעדן יו"ט, זי קען נישט נעמען דעם געדאנק אז ס'גייט קומען אזויפיל ארבעט, זי 

ווערט געפערליך נערוועז דערפון און איך קען איר ממש נישט בארואיגן, עד כדי כך אז זי קען בכלל נישט 

קען קוים ווארטן דער יו"ט זאל אריבערגיין און מ'זאל צוריקגיין צום נארמאלן סדר הנאה האבן פון א יו"ט, זי 

 היום.

און דער פראבלעם ווערט גרעסער אז איך האב ממש נישט קיין וועג ווי אזוי איר צו העלפן, אויב שאר 

שפירן אז זי קען איך זיך ארויף די ארבל און נעם זיך העלפן, ווערט זי זייער צעבראכן ווייל דאס מאכט איר 

נישט אליין טון די ארבעט, און זי הייסט מיר גלייך אויפהערן. אויב העלף איך נישט און איך מאך זיך נישט 

וויסנדיג, ווערט זי זייער ברוגז, און מיט רעכט, פארוואס איך פארשטיי איר נישט. אויב רעד איך יא, איך ווייז 

ארשטיי ווי שווער ס'איז איר ארבעט זיך אפצוגעבן מיט'ן אזויפיל ארויס מיטגעפיל און איך זאג איר אז איך פ

זאכן, מיט קאכן, איינקויפן קליידער, און אכטונג געבן אויף די קינדער,  מאכט דאס איר אויך נישט רואיג 

ט אויפ'ן הארצן, זי הויבט אן וויינען און זיך אפרעדן אויף זיך אליין אז זי איז אזוי שלעכט, אז זי קען ניש

אנקומען צו טון איר ארבעט ווי עס דארף צו זיין, עס שטערט איר זייער אז איך קען זיך האלטן רואיג אפילו 

 אין אנגעצויגענע מצבים, און זי קען דאס נישט באווייזן.

און דאס איז נישט נאר ממש פאר יו"ט, נאר חדשים פריער קען זי זיך שוין זארגן וואס זי גייט טון ווען 

 ומען יו"ט, אדער אן אנדערע פארנומענע צייט, ווי אזוי וועט זי קענען אניאגן מיט אלעס.ס'גייט ק

איך מיין אז זי האט ב"ה די כוחות אלעס צו טון, נאכדערצו ווען איך לייג צו א האנט, און מיר האבן 

זונט און שטארק נאך הילף אויך פון רוימערקעס, איך מיין אז איר פראבלעם איז נאר אין מח, זי איז ב"ה גע

בגוף ובנפש, נאר ווען ס'קומט צו דעם ענין ווערט איר מח פארקנאקט, און זי קען נישט גלויבן אז זי וועט עס 

 קענען באווייזן.

איך וואלט ווען געדארפט מער אריינברענגען אמונה פשוטה אין שטוב, אז דער אייבערשטער געבט 

וואס ער קען נישט פארנעמען, דארף איך אויך וויסן א וועג  נישט פאר א מענטש א נסיון אדער שוועריקייט

ווי אזוי מ'ברענגט אריין אמונה אין שטוב, נישט אז איך בין שוין אינגאנצן אויסגעארבעט מיט א ריינע אמונה, 

 רה.אבער איך שפיר אז ווען איך וועל אריינברענגען מער אמונה אין מיר און אין מיין ווייב, וועט אלעס גיין כשו

 איך האף דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר קענען ארויסהעלפן אין דעם ענין.

 א גרויסן יישר כח.

 מענדל
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 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד מענדל נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

נאר  -ווי אזוי דו קענסט בארואיגן דיין ווייב דו אליינס שרייבסט דעם ענטפער 

 דורך אמונה.

וויסן זאלסטו אז אמונה איז די רפואה פאר אלע פראבלעמען וואס מענטש ליידן 

לא עלינו; בפרט גייסטישע פראבלעמען. אלע נערוון, פחדים, דמיונות וכו' וכו' קומט 

די פשוט'ע ריינע אמונה מחמת חסרון אמונה, און ווי מער א מענטש חזר'ט זיך איין 

אלץ מער ווערט מען רואיג און פרייליך, מען לעבט נישט מיט קיין לחץ און מען האט 

 נישט קיין פחדים וכו'.

אויף דיין פראגע ווי אזוי קען מען זוכה זיין צו לעבן מיט אמונה; דער רבי זאגט 

"ְוָצִרי ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ח):

ֲאִמִּתי, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּות", מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן 

ריינע  מען זאל זוכה זיין צו טרעפן אן אמת'ער צדיק וואס קען צו ברענגען צו האבן א

קלארע אמונה, "כי ָּכל ַהִּמְתָקְרִבים ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְיָׁשָרה ִּדְקֻדָּׁשה", ווייל 

אלע וואס זענען מקורב צו אן אמת'ן צדיק זענען זוכה צו האבן א קלארע אמונה; ביי 

ה' האט דער אנשי שלומינו איז דער תורה די צוואה פון רבי'ן, דעם תורה 'תקעו תוכח

 .(עיין פעלת הצדיק, סימן תתרט)רבי געזאגט דעם לעצטן ראש השנה פון זיין לעבן 

ער לערנט אונז אויס צו האבן אמונה; דער רבי האט געזאגט  -דער הייליגער רבי 

"ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָקָטן", ביי די וועלט איז אמונה א  (שיחות הר"ן, סימן לג):

קייט, "ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות קלייני

ַוֲחִקירֹות ְּכָלל", אבער ביי מיר איז דער עיקר אמונה, אן קיין חקירות און אן קיין חכמות, 

ֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים", נאר פשוט אזוי ווי "ַרק ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִׁשים ְוַהֲהמֹון ַעם ַהּכְ 

פרויען און פשוט'ע מענטשן גלייבן. דער רבי לערנט אונז אויס מיר זאלן רעדן צום 

אייבערשטן אויף אונזער מאמע לשון, דאס אליינס ברענגט אמונה. אזוי ווי עס שטייט 

מענטש געוואוינט זיך צו צו "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי"; ווי מער א  (תהלים פט, ב):אין פסוק 

 רעדן פונעם אייבערשטן אלץ שטערקער ווערט איינגעבאקן אין אים די אמונה.
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די ערשטע זאך זאלסטו יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן אז דיין ווייב זאל זיין 

"רבונו של עולם איך דאנק דיר פאר מיין שיינע געזונט, מאך זיך א תפילה אין אידיש: 

האסט מיר געגעבן, איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו געבסט מיר און לעבן וואס דו 

פאר מיין ווייב און קינדער; איך בעט דיר טאטע זיסער, העלף מיין ווייב זי זאל האבן 

כח אויפצוציען די קינדער געזונטערהייט, זי זאל נישט ווערן דערשראקן פאר א יום טוב 

זאל האבן שטארקע נערוון און נישט צעפאלן אזוי זאלסטו בעטן פאר איר זי וכדומה"; 

 זען ווי דער אייבערשטער וועט דיר העלפן. וטסווערן פון אסאך ארבעט, ווע

צווייטנס בעט איך דיר זייער דו זאלסט ווייטער האבן סבלנות צו דיין ווייב; וואויל 

ט אז דיינע איז דיר אז דו רעדסט צו איר שיינע ווערטער און דו בארואיגסט איר. מיין ניש

ווערטער טוען נישט אויף ווען דו פרובירסט איר צו מחזק זיין און זי קלאפט זיך נאך 

אלץ אראפ וכו', ווער נישט פארלוירן ווען זי וויינט צו דיר און זי קלאפט זיך אראפ אז 

זי קען נישט טון אלע ארבעט וכו'; דו זאלסט איר ווייטער אויסהערן און איר ווייטער 

 וועט זיך אלעס איבער דרייען. -ן, ווייז איר אז דו פארשטייסט איר מחזק זיי

בפרט ווען עס קומט צו שלום בית;  -מען דארף האבן אסאך סבלנות אין לעבן 

דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "איך וואלט ווען געדארפט שרייבן 

ת איך האב געשריבן"; ווען א אויף דברים שבינו לבינה וויפיל בענדער ליקוטי הלכו

 פרוי שפירט ווי איר מאן פארשטייט איר צער און ווייטאג דאס אליינס בארואיגט איר.

דריטנס זאלסט אריין נעמען אין דיר אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט און 

אלעס וואס מיר זען אויף דער וועלט איז נאר דער אייבערשטער. דער אייבערשטער 

רשטעלט אין דומם, צומח, חי און מדבר עס זאל אויס זען ווי עס איז דא א האט זיך פא

 וועלט.

אז דו וועסט האבן א ריינע אמונה וועט דאס ממילא אריין גיין אין דיין שטוב, אין 

 דיין ווייב און קינדער און מען וועט שפירן א אמת'ע רואיגקייט אין שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 טהרת המשפחה?פארוואס דארף מען היטן 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין זייער צעמישט, און איך שפיר אז דער ראש ישיבה איז דער איינציגסטער וואס קען מיר העלפן, 

 איך לערן זיך אזויפיל פון די שיעורים, און דאס העלפט מיר שטייגן אין לעבן.
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המשפחה, איך פארשטיי נישט פארוואס איך דארף איך האב נישט קיין געפיל צו די הלכות פון טהרת 

 זיך רייניגן וכו' און איינהאלטן אלע איבריגע הלכות, וואס טוט דאס אויף, און צו וואס פעלט עס אויס בכלל?

איך שפיר ווי איך ווער אונטערדרוקט אז איך טאר נישט טון דאס און יענץ, א פרוי גייט דורך גענוג 

 ן קינדער, צו וואס פעלט נאך אויס צוצולייגן די אלע איבריגע הלכות און גדרים?שווערע יסורים מיט'ן האב

 איך האף דער ראש ישיבה וועט מיך קענען ארויסהעלפן.

 יישר כח

 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 

 לכבוד מרת ... תחי'. 

 בריוו.איך האב ערהאלטן אייער 

אז מען היט נישט טהרת המשפחה באקומט מען נאכדעם א גרויסן עונש; חכמינו 

"ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ְּבִנָּדה", פרויען  (שבת לא:):זכרונם לברכה זאגן 

שטארבן ווען זיי געבוירן קינדער ווייל מען היט נישט די מצוה פון טהרת המשפחה; 

א שפיל מיט פייער, אז מען היט נישט טהרת המשפחה געבוירט מען קינדער דאס איז 

 וואס זענען קראנק פיזיש און גייסטיש רחמנא לצלן.

עס איז נאר שווער כל זמן מען ווייסט נישט פארוואס מען טוט דאס, אבער ווען 

ר עס קומט צו טון זאכן צו ראטעווען די אייגענע לעבן און דאס לעבן פון די קינדע

אליהו  (שבת יג.):דעמאלט איז גארנישט שווער; קוקט וואס די הייליגע חכמים זאגן אונז 

הנביא האט דערציילט: "ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה ְוָקָרא ַהְרֵּבה ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי 

פלייסיג ֲחָכִמים ַהְרֵּבה, ּוֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו", עס איז געווען א מענטש וואס האט זייער 

געלערנט און ער איז געשטראבן זייער יונג, זיין ווייב האט דאס נישט אויסגעהאלטן, זי 

האט אנגעהויבן ארום לויפן צו אלע שולן און ישיבות און געפרעגט: ווי אזוי קען זיין 

 "ִּכי הּוא ַחֶּיי (דברים ל, כ):אז מיין מאן איז געשטארבן יונג, עס שטייט דאך אין די תורה 

ְואֶֹר ָיֶמי", ווער עס לערנט תורה וועט לאנג לעבן, מיין מאן האט געלערנט אסאך 

חומש, משניות און גמרא פארוואס איז ער נפטר געווארן אזוי יונג?! "ְוא ָהָיה  -תורה 

 –ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ָּדָבר", און קיינער האט נישט געוויסט וואס איר צו ענטפערן, איינמאל 

בין איך איינגעשטאנען ביי די פרוי און זי האט מיר דערציילט  -אליהו הנביא דערציילט 

די גאנצע מעשה, און האב איך איר געפרעגט: "איר האט געהאלטן טהרת המשפחה?" 
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האט זי געענטפערט: "אוודאי האבן מיר געהאלטן טהרת המשפחה", האט איר אליהו 

ות פון טהרת המשפחה, ביז זי האט הנביא אויסגעפרעגט פונקטליך צי זי קען די הלכ

מודה געווען אז איר מאן האט נישט אכטונג געגעבן אויף די הלכות אין די שבעה נקיים; 

האט אליהו הנביא איר געזאגט: "ָּברּו ַהָּמקֹום ֶׁשֲהָרגֹו", געלויבט איז דער אייבערשטער 

"ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת  (ויקרא יח, יט):אז ער האט אים גע'הרג'ט, ווייל אין די תורה שטייט 

 ֻטְמָאָתּה א ִתְקַרב".

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר זענען אידן, מיר גלייבן אינעם אייבערשטן און 

אין די הייליגע תורה, און מיר פרייען זיך מיט די מצוות וואס ער האט אונז דערמיט 

 געהייליגט.

זיין צו פארשטיין די  דער אייבערשטער זאל העלפן אז איר זאלט אויך זוכה

 הארבקייט פון דעם און זיך פירן בדרך התורה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קען איך גלייבן אז איך גיי האבן פרנסה, ווען איך ווייס מיינע עבירות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ישועה, ווען א איד גלייבט איך האב געהערט לעצטנס אויף א "חיזוק יומי" אז אמונה ציט צו זיך די 

אמת'דיג אז ער וועט געהאלפן ווערן, וועט ער טאקע געהאלפן ווערן, צום ביישפיל אויב גלייבט א מענטש אז 

ער וועט האבן פרנסה, וועט ער טאקע האבן. ווען א מענטש זעט אז ס'גייט אים נישט קיין איין דזשאב און 

סה, דאס אליין מאכט אים אז ער זאל טאקע נישט האבן קיין הערט אויף גלייבן אז ער קען נאך אמאל פרנ

 פרנסה.

מיין שאלה איז אז דער רבי זאגט דאך בפירוש אז דורך פגם הברית האט מען נישט קיין פרנסה, מוז 

איך דאך גלייבן מיט אמונת צדיקים אז ס'איז טאקע אזוי, און אזוי ווי איך ווייס דאך מיינע פראבלעמען, 

ס מאל וואס איך גיי צו צו א נייע ארבעט אדער ביזנעס, זאג איך מיך אליין אין מח אז ס'וועט דעריבער יעדע

 זיך זיכער נישט אויסארבעטן גוט, ווייל איך דאך נישט אזא ערליכער איד.

 איז די שאלה ווי אזוי קען איך טאקע גלייבן אז איך וועל יא מצליח זיין אין פרנסה.

 א גרויסן יישר כח
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 תשובה:

חשון, שנת תשע"ט לפרט -ערב שבת קודש פרשת נח, ג' מר - עזרת ה' יתברךב

 קטן

 ... נרו יאיר.  לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

ֶׁשְּיכֹוִלין  ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין" (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן קיב):דער הייליגער רבי זאגט 

אז גלייב  גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס אויב דו", ְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן

דו קענסט פאררעכטן; אז מען איז נכשל געווארן מיט עבירות טאר מען זיך נישט 

פארלירן און זיך אראפקלאפן צוליב דעם, נאר מען דארף זיך גלייך אומקערן צום 

 הייליגן באשעפער.

זאגן יעדן טאג דעם צו  זאלסט זיך צוגעוואוינען דעריבער בעט איך דיר זייער

די צען קאפיטלעך תהילים וואס דער רבי האט מגלה געווען צו מתקן  -"תיקון הכללי" 

פגם הברית [קאפיטל ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', דורך דעם די עבירה פון זיין 

בפרט אז דו ביסט אראפגעפאלן אין די עבירה רחמנא לצלן און דו ק"ה, קל"ז, ק"נ]; 

נישט עומד געווען בנסיון זאלסטו זאגן יעדן טאג די צען קאפיטלעך תהילים. אז  האסט

מה טוב ומה נעים, דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו פרנסה  -דו קענסט גיין אין מקוה 

 בניקל.

צו פרנסה זאלסטו נעמען די עצה פון הייליגן רבי'ן זיך  מיטאז דו מוטשעסט זיך 

ויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט און וויין זיך אויס מתבודד זיין יעדן טאג; גיי א

צום אייבערשטן, בעט אים ער זאל רחמנות האבן אויף דיר און דיר געבן פרנסה 

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

רבונו של עולם אויף זיי מיר מוחל  .איך זאל קענען מפרנס זיין מיין ווייב און קינדער

ר איך זאל יהעלף מ .נישט זינדיגן איך גיי שוין זיין גוט, איך גיי מער מיינע עבירות;

קענען עומד זיין בנסיון, וואס זאל איך טון אז איך פאל אראפ נאכאמאל און 

ן אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן וועט ער דיר העלפן אז דו וועסט האב "?נאכאמאל

פרנסה בשפע. אבער נאר אז דו וועסט זיך נישט פארלירן און מייאוש ווערן; קלאפ זיך 

נישט אראפ, נאר גיי ארום מיט א מחשבה אז דו גייסט מצליח זיין און אזוי וועסטו 

 טאקע מצליח זיין.

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

... 
 


