
ֵסֶפר

ִאיִדיׁש

תשע"ט

ָרַשת ַוֵיֶלְך - ר"ה ָפּ

בעזהשי"ת



בארץ ישראל
מוסדות "היכל הקודש" חסידי ברסלב

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

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

פקס: 04-6708359

הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 

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

To obtain this and other Breslov publications:

היכל הקודש בלומינגראוו
Heichal Hakodesh Bloominggrove

24 Merriewold Ln S
845-379-1161

Visit Our Web Site:
 www.breslevcenter.com

לשמוע השיעורים 212-444-9191

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

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh Kiryas Joel

8 Premishlan Way.        
845-243-0563

היכל הקודש וויליאמסבורג
Heichal Hakodesh Williamsburg

27 Skillman Street
718-384-1652

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh Kiryas Joel

8 Hayes Ct.
845-467-5299

היכל הקודש מאנסי
Heichal Hakodesh Monsey

32 Dolson Rd.
347-733-7551

היכל הקודש בארא פארק
Heichal Hakodesh Boro Park

1011 41 Street
718-384-1652



ֹ  - �לֶ יֵ וַ ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | א תשע"ח הנָ ָש אש ַה ר    

איז אונז מחזק צו טון וואס מיר קענען און קיינמאל נישט רבי דער הייליגער 

דף  –'; נייע מחזור פון 'תלמוד ירושלמי ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתיאויפגעבן; דער עיקר איז '

 ליום'; די געשמאקע לעבן וואס מען האט אז מען לערנט אויפן 'סדר דרך הלימוד'.

 לפרט קטן שנת תשע"ח, י"ז מנחם אב, עקב ' פרשתאיום  - רת ה' יתברךבעז

 ... נרו יאירלכבוד 

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פונעם הייליגן רבי'ן; דער רבי לאזט אונז 

שטארקט אונז מיר זאלן נישט אויפגעבן ווען מיר זעען ווי עס נישט פאלן, דער רבי 

גייען אריבער כמה וכמה שנים און מען דערזעט זיך נאך זייער ווייט פון יעדע שייכות 

 צו די קדושה, נאר מיר זאלן ווייטער פראבירן אריין צו כאפן וואס מיר קענען.

ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול עיקר איז ' "דער (שיחות הר"ן, שב):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ווי ער האט געשריגן צום  (יונה ב, ג)'"; דאס וואס שטייט ביי יונה הנביא ִׁשַּוְעִּתי

אייבערשטן ווען די פיש האט אים איינגעשלינגען, אזוי אויך ווען מען שפירט ווי מען 

ן איז איינגעשלינגען ביים יצר הרע, מען פאלט אראפ אין שלעכטע מעשים זאל מע

"רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות; העלף מיר! איך שרייען צום אייבערשטן: 

 וויל זיין אן ערליכער איד".

די וואך פרייטאג זענען מיר מסיים גאנץ ירושלמי און דעם קומענדיגן שבת הייבן 

מיר אן נאכאמאל א מחזור צו לערנען יעדן טאג א דף ירושלמי, כאפ זיך מיט מיטן סדר 

וד צו לערנען יעדן טאג א בלאט ירושלמי; מיטן אייבערשטנס הילף וועל איך הלימ

 בבלי. דףפארלערנען יעדן אינדערפרי א בלאט ירושלמי גלייך נאכן פארלערנען דעם 

וואס זאל איך דיר זאגן טייערער ליבער ברודער, אז מען פאלגט דעם רבי'ן און 

מען לערנט אויפן סדר דרך הלימוד, יעדן טאג אביסל מקרא, משנה, בבלי, ירושלמי, 

איז  -תופסתא, רמב"ם, טור, שלחן ערוך, זוהר הקדוש ותיקונים, מדרש רבה ותנחומא 

 ה ולרחבה און דער לעבן איז גאר אנדערש.מען זוכה צו שפאצירן אין די תורה לארכ

 זיי געזונט און שטארק.

 בה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.א כתי

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ארויסהעלפן מיטן נייעם בנין אין אומאן.

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, י"ח מנחםיום ב' פרשת עקב -רת ה' יתברך בעז

 .שיחיו םתלמידיטייערע  מיינעלכבוד 

איך בעט זייער  ";העלפט מיר ענדיגן דעם בנין אין אומאן" :איך בעט אייך זייער

אויף קענען זיין דארט שוין מיר העלפן בויען דעם בנין אז מיר זאלן זאל ווער עס קען 

 .א עלינו לטובהיאר ראש השנה הבהיי 

 תבוא עליו ברכה. -העלפן אפילו מיט בארגן געלט ארויס ווער עס קען 

וייטער העלפן אייבערשטער וואס האט מיר געהאלפן ביז יעצט וועט מיר ודער 

 ח ממשיך צו זיין מיט אלעס.נאר ווייטער האבן כ ,נטערברעכןואיך זאל נישט א

 .הצלחה רבה

 א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
די פילע שאדן וואס עצבות און מרה שחורה ברענגט; זיך פרייען אז מיר האבן 

די געשמאקע עצות פונעם הייליגן רבי'ן; מתפלל זיין פאר די יליגן רבי'ן; דעם הי

 ווייטערדיגע הצלחה פון די מוסדות און פאר די נייע בנין אין אומאן.

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת עקב, י"ט מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

אלע פראבלעמען וואס מענטשן האבן נעמט זיך פון עצבות און מרה שחורה; 

עצבות פארמאכט די מח מען זאל נישט קענען טראכטן פונעם אייבערשטן, אזוי ווי דער 

"ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן י): רבי זאגט 

ֵאָליו ִיְתָּבַר, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ְוֵאיָנם ְמַיְּׁשִבין ַעְצָמן", פארוואס 

זענען מענטשן אזוי געפאלן ביי זיך און זענען נישט נאנט צום אייבערשטן? ווייל מען 

י, ווי מען טראכט נישט פון תכלית; זאגט אבער דער רב -האט נישט קיין ישוב הדעת 

אזוי קען מען זוכה זיין צו ישוב הדעת, און צו א קלארע מח צו וויסן וואס מען האט צו 

טון אויף דער וועלט? "ַא ַּדע, ֶׁשַעל ְיֵדי ָמָרה ְׁשחֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְנִהיג ֶאת ַהּמַֹח ִּכְרצֹונֹו, 

ִּׂשְמָחה יּוַכל ְלַהְנִהיג ַהּמַֹח ִּכְרצֹונֹו, ְויּוַכל ְלַיֵּׁשב ְוַעל ֵּכן ָקֶׁשה לֹו ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו. ַרק ַעל ְיֵדי ַה 

ַּדְעּתֹו; ִּכי ִׂשְמָחה הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ִּבְבִחיַנת: "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", ֶׁשַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ַנֲעִׂשין 

א פרייער מענטש און  ֶּבן חֹוִרין, ְויֹוְצִאין ִמן ַהָּגלּות", אז א מענטש איז בשמחה איז ער
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דער מח איז אים נישט מצומצם, אזוי קומט מען צו ישוב הדעת און מען ווערט אן 

 ערליכער איד.

(שיחות מיר האבן מיט וואס צו זיין פרייליך אז מיר האבן אזא רבי; דער רבי זאגט 

ָלֶכם ַרִּבי ָּכֶזה", איר דארפט זיך  "ָראּוי ָלֶכם ִלְׂשֹמַח ִּבי, ַמה ֶּׁשְּזִכיֶתם ֶׁשִּיְהֶיה הר"ן, סימן קעז):

"ּוִמי  (חיי מוהר"ן, סימן תג):זייער פרייען אז איך בין ענקער רבי; נאך האט דער רבי געזאגט 

ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד", ווער עס איז געווען ביי מיר 

ר פרייען א גאנץ יאר; ברוך השם מיר פארן שוין צום אויף ראש השנה, דארף זיך זייע

רבי'ן אויף ראש השנה, און מיר האבן אויך זוכה געווען צו זיין ביים רבי'ן אויף ראש 

 השנה, דארפן מיר זיין זייער פרייליך.

א רחמנות אויף די מענטשן וואס ווייסן נישט פון רבינ'ס עצות; א רחמנות אויף 

נישט און טראכט נישט וואס וועט זיין ביים סוף, עס קומט א  דעם מענטש וואס ווייסט

אלעס ענדיגט  -ך עטאג וואס מען לאזט אלעס איבער, אלע חברים'לעך אלע שמועס'על

זיך און מען דארף צוריק גיין צום אייבערשטן, דעמאלט וועט מען אפיר נעמען אלע 

יעדן טאג, אוי וועט דאס פרקים משניות און דפים גמרא וואס מען האט אריין געכאפט 

 זיין חשוב, אבער דעמאלט וועט שוין זיין אביסעלע שפעט.

וואויל איז דעם מענטש וואס האט געפאלגט דעם רבי'ן און יעדן טאג געגעסן 

 .(שיחות הר"ן, סימן כג)פרקים משניות און געטרינקען אביסל תהילים 

ין מיט די ישיבה, תלמוד זיי מתפלל פאר מיר איך זאל האבן כח ווייטער ממשיך זי

תורה און מיידל שולע. יעצט ענדיגן מיר צען יאר ישיבה; צען יאר זיצן מיט בחורים פון 

אינדערפרי ביז אויף דער נאכט איינער אליין. ווען איך האב נישט קיין כח טראכט איך 

 דאס געבט מיר כח ווייטער אנצוגיין. -פון מוהרא"ש 

בנין אין אומאן, איך ווייס נישט ווי אזוי איך וועל איך דארף יעצט ענדיגן דעם 

דאס קענען ענדיגן בויען. ווען איך קוק אויף צוריק וואונדערט מיר ווי אזוי מיר האבן 

, דאס איז נאר דער (זע די בילדער וואס איך שיק דיר כסדר) געקענט אנקומען ביז אהער

האב משמש געווען מוהרא"ש אייבערשטער וואס העלפט אונז און אין זכות וואס איך 

 די פאר יאר העלפט מיר דער אייבערשטער ווייטער.

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
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קינדער און  אכטונג געבן ארויסצוהעלפן אין שטוב; זיך אומקוקן אויף די ווייב און

 זיך אפגעבן מיט די חינוך הבנים והבנות.

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

 ... נרו יאיר.  לכבוד

יז איבערגעשטרענגט מיט די זי א זאלסט העלפן דיין ווייב;איך בעט דיר זייער 

 קינדער.

דער אייבערשטער האט דיר  ארויס צו לויפן פון שטוב; ציםירונישט קיין ת זוך

צו אנטלויפן מיט כן פארוואס זאלסטו זיך זו נה געהאט,וגעהאלפן דו האסט חת

שטוב,  מענטשן וואס האבן נישט קיין , ווער זענען דיינע חברים?געב א קוק חברים?!

כן זיי זיך יעדע רפאר זודעצו זייער אייגענע ווייב און קינדער,  זיי האבן נישט קיין געפיל

מער פון זיי, גיי דאך דו ביסט  אבי נישט צו זיין אין שטוב. -נאכט וואו צו פארברענגען 

 ענדערש אהיים.

ווי איידער פארברענגען  ם גיין צו דיין ווייב און קינדערדו וועסט אהייאז איך האף 

ישט חברים, יעדע שוין געטו דו האסטל מאל ; געב א קוק וויפימיט כלומר'ישע חברים

זיי לאכן  דארפן דיר נישט לאזן זיי דיר אפ; יאר האסטו אנדערע חברים, צום סוף ווען זיי

 יר און רעדן אויף דיר אלע שלעכטס.פון ד

, אז דו ביסט מקורב געווארן אין היכל רו יאירנ ...די היקר איך בעט דיר תלמי

מיר זאלן ג אנגעזאגט, הרא"ש האט אונז שטענדיהקודש, זאלסטו פאלגן וואס מו

, אליינס און ער האט נישט קיינעם אויף דער וועלטן אז א מענטש איז איינער עגעדענק

אויפציען קינדער  הבנים והבנות;איז חינוך  -ט מיט מדי איינציגסטע זאך וואס מען נע

אזוי וועלן זיי  -זיי זאלן ליב האבן אידישקייט, זיי זאלן ליב האבן טאטע מאמע 

 נט.אקסן געזואויפוו

אויב דו קענסט מיר העלפן מיטן בנין אין אומאן אז מיר  ,איך בעט דיר נאכאמאל

 זאלן קענען זיין דעם ראש השנה אינעם נייעם בנין.

ם יאר וועל איך אסט מיר העלפן דאווענען פארן עמוד; היי דו וועאז איך האף 

 .מוסף ירצה ה' דאווענען שחרית און

מיר זאלן זוכה זיין צו א כתיבה  ,ען אונזערע תפילותנעמדער אייבערשטער זאל אנ

 וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 



ֹ  - �לֶ יֵ וַ ' | פ הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ה תשע"ח הנָ ָש אש ַה ר    

ן ערליכער איד; אז מען לעבט מיט דורך פאלגן דעם רבי'ן איז מען זוכה צו זיין א

א צדיק איז גרינגער צו זיין אן ערליכער איד; די דריי הנהגות וואס הרה"ק מבעלזא 

 מוהרא"ש זכרונו לברכה.זי"ע האט אנגעזאגט פאר 

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

 לכבוד ... נרו יאיר

(חיי מוהר"ן, אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר זענען מקורב צום רבי'ן; דער רבי זאגט 

"איך בין א טייך וואס רייניגט פון אלע שמוציגע פלעקן", דער רבי וואשט אונז  סימן שלב):

 אפ פון אונזערע פלעקן און רייניגט אונז פון אונזערע עבירות.

אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז מען זוכה צו ווערן אן ערליכער איד, אזוי ווי דער 

חה וואס איך שמועס מיט ענק, קענט "מיט יעדע שי (חיי מוהר"ן, סימן שנח):רבי האט געזאגט 

איר זוכה זיין צו זיין אן ערליכע איד, נישט סתם אן ערליכע איד נאר אן ערליכע איד 

 אזוי ווי איך מיין אן ערליכע איד".

 (ברכות לג:)אז מען לעבט מיט א צדיק איז אלעס גרינגער; חכמינו הקדושים זאגן 

ָרֵאל ָמה ה' ֱאֶקי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ, ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' "ְוַעָּתה ִיְׂש  (דברים י, יב):אויפן פסוק 

 ,"ּוְבָכל ַנְפֶׁש ְּבָכל ְלָבְב ֶקיָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו, ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱא ,ֶקיֱא- 

ך, נאר משה רבינו זאגט פאר כלל ישראל: "וואס בעט שוין דער אייבערשטער פון איי

צו האבן יראת שמים", פרעגן חז"ל: "ַאּטּו ִיְרַאת ָׁשַמִים ִמיְלָתא זּוְטְרָתא ִהיא", יראת 

שמים איז עפעס א קלייניקייט, אז דו זאגסט: "וואס בעט שוין דער אייבערשטער, נאר 

צו האבן יראת שמים?!" ענטפערט די גמרא: "ִאין, ְלַגֵּבי מֶֹשה ִמיְלָתא זּוְטְרָתא ִהיא", 

משה רבינו איז יראת שמים א קלייניקייט; פרעגט דער הייליגער בעל שם טוב  פאר

אז למעשה רעדט דאך משה רבינו  (עיין דגל מחנה אפרים פרשת תצוה, בתחילת הפרשה)זכותו יגן עלינו 

צו כלל ישראל, איז דאך ווייטער שווער די קשיא, איז דען יראת שמים א קלייניקייט, 

ט שוין דער אייבערשטער פון אייך נאר צו האבן יראת שמים?!" אז ער זאגט: "וואס בע

נאר זאגט דער הייליגער בעל שם טוב זי"ע פשט אזוי, "ְלַגֵּבי מֶֹשה", אז מען גייט צו א 

צדיק, מען איז דבוק אין משה רבינו, "ִמיְלָתא זּוְטְרָתא ִהיא", דעמאלט איז יראת שמים 

 צו זיינע מענטשן צו זיין מדריגה.א קלייניקייט, ווייל דער צדיק ברענגט 

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן די מתנה, דער רבי ברענגט אונז צו צו די 

גרויסע מדריגות פון פריערדיגע צדיקים; דער רבי נעמט פשוט'ע מענטשן ווי מיר זענען 

 און מאכט אונז רעדן צום אייבערשטן; דער רבי מאכט מיר זאלן לעבן מיט אמונה און

זיין דבוק צום אייבערשטן. ווען מען רעדט צום אייבערשטן ווערט אויפגעבויעט די 

אמונה, מען הייבט אן שפירן אז דער אייבערשטער איז ביי מיר, דאס ברענגט יראת 
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שמים, אז אפילו מען איז איינער אליין איז מען אויך אפגעהיטן פון עבירות, דורכדעם 

טענדיג מיט זיך; דארפן מיר דאך זייער פרייליך וואס מען שפירט דעם אייבערשטן ש

 זיין אז מיר האבן אזא רבי, אז מיר ווייסן פון אזא גרויסע ליכטיגקייט.

היינט איז דער יארצייט פון הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זכותו יגן עלינו; מוהרא"ש 

האט אים זיין  אז פאר זיין בר מצוה (רגעי מוהרא"ש, סעיף קטן י)זכרונו לברכה האט דערציילט 

מאמע עליה השלום גענומען צום בעלזא'ער רב נעמען א ברכה, ער האט געבענטשט 

ער  -ער זאל נישט רעדן מיט די תפילין; ב  -מוהרא"ש און אים אנגעזאגט דריי זאכן: א 

ער זאל זייער אכטונג געבן אויף א גוף  –זאל זיך נישט ארום דרייען ביים דאווענען; ג 

ים געזאגט בזה הלשון: "ווען מען רייניגט זיך דארף מען נוצן אסאך נקי (ער האט א

פאפיר"; ער האט איבער געזאגט אפאר מאל "אסאך פאפיר"), און ער האט 

 אויסגעפירט: "אויב דו וועסט דאס מקיים זיין וועסטו אויסוואקסן א גדול בישראל".

ואס האבן זיך מוסר דער אייבערשטער זאל אונז העלפן בזכות די הייליגע צדיקים ו

 נפש געווען פארן אייבערשטן אז מיר זאלן האבן שפע ברכה והצלחה.

 א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
אכטונג געבן צו זיין זייער פרייליך שבת און זען מיט אלע כחות נישט צו ווערן 

אמונה און אריינגעדרייט אין א קריגעריי מיט די ווייב; זיין א ותרן אין שטוב; דורך 

 .אן קיין שולד געפילן רעדן מיטן אייבערשטן איז מען א רואיגער מענטש

שנת תשע"ח אב, -, כ"ב מנחםמברכים אלול -עש"ק פ' עקב  –רת ה' יתברך בעז

 לפ"ק

 ... נרו יאיר. לכבוד

דער וואך שבת איז זייער א גרויסער שבת: "שבת מברכים אלול"; דעם שבת 

אלול, דארף מען זיין זייער פרייליך שבת און פרייליך מאכן בענטשט מען ראש חודש 

 די ווייב און קינדער.

דער יצר הרע זוכט נאר ווי ער קען אנמאכן א קריגעריי צווישן מאן און ווייב, 

דורכדעם וויל ער צונעמען דעם מח פון מאן און ווייב; ער ווייסט אז איינמאל ער קילט 

צווייטן קען ער גרינגער אראפ ווארפן דעם מענטש אפ די ליבשאפט פון איינעם צום 

אין עבירות, ממילא זוכט ער מיט אלע וועגן ווי אזוי ער קען חרוב מאכן די ליבשאפט 

צווישן מאן און ווייב, דערפאר איז ביים רבי'ן געווען א יסוד היסודות שלום בית, ווייל 
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איז אפגעהיטן פון אלעם  אז מען האט שלום בית האט דער מענטש א שמירה עליונה, ער

 שלעכטס.

דעריבער בעט איך דיר מיין ליבער טייערער הארציגער חבר: בעט איבער דיין 

ווייב; זוך אין איר א גוטע נקודה, געב נאך אין שטוב און זיי א וותרן. דארפסט נישט 

אלעמאל אויספירן און עס מוז נישט אלץ גיין ווי דו טראכסט. דאס לעבן מיט די ווייב 

איז א שותפות, זי מעג אויך האבן א מיינונג, עס מוז נישט זיין נאר ווי דו טראכסט און 

 ווילסט. אז דו וועסט זיך אזוי פירן וועט דיר גוט זיין.

דורכדעם וואס דו וועסט רעדן צום אייבערשטן וועט זיך דיר אויפבויען דיין 

ע לעבן; מען באשולדיגט אמונה, און ווען א מענטש לעבט מיט אמונה האט ער א רואיג

זיך נישט אויף יעדע זאך און מען טראכט נישט צוריק א גאנצן צייט: 'איך האב 

געדארפט אזוי טון'; 'איך האב געדארפט אזוי רעדן'; נאר מען איז רואיג וואוסענדיג אז 

 אלעס איז פונעם אייבערשטן, עס איז נישט דא קיין טבע, מקרה און מזל.

אן אמונה איז מען פול מיט חרטה געפילן; מען עסט זיך אויף כסדר טראכטנדיג: 

(עיין 'פארוואס האב איך אזוי געטון?' עס ווערט געברענגט בשם חכמינו זכרונם לברכה 

", זאגט דער הייליגער בעל שם טוב תֹוְמֵלִאים ֲחָרט ִעיםָׁש ְר " ראשית חכמה שער היראה, פרק ג):

אז דער פשט איז נישט אז זיי האבן  ל שם טוב על התורה פרשת עקב, סימן י)(בעזכותו יגן עלינו 

חרטה אויף זייערע שלעכטע מעשים ברוחניות, ווייל אז זיי האבן חרטה און טוען 

תשובה אויף זייערע עבירות זענען זיי דאך נישט קיין רשעים, נאר דער פשט איז אז זיי 

שמיות'דיגע געברויכן, זיי לעבן נישט מיט זענען אלץ פול מיט חרטות אויף זייערע ג

קיין אמונה, דערפאר עסן זיי זיך שטענדיג אויף: 'איך וואלט געדארפט אזוי טון'; 'א 

שאד איך האב אזוי געטון'; אלץ האבן זיי חרטה, אבער ווען א מענטש גלייבט אז אלעס 

ט אזוי טון'; איז דער אייבערשטער, דאן טראכט ער נישט צוריק: 'איך וואלט געדארפ

 'א שאד איך האב נישט אזוי געטון'; ווייל ער ווייסט אז אזוי האט געדארפט זיין.

איך האף אז דו וועסט אריין נעמען מיינע דיבורים וואס איך שרייב דיר, דעמאלט 

 וועט דיר גוט זיין בזה ובבא.

 א גוט שבת.

ן ארבעט צו ענדיגן איך שיק דיר בילדער פון אומאן דו זאלסט זען ווי פלייסיג מע

 דעם בנין אויף ראש השנה הבא עלינו לטובה.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

...  
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 ות ותשובות ~~~~~~ שאל
 

 תיקון הכללי איז אויך פאר פרויען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

האב געוואלט פרעגן אויב דאס זאגן "תיקון הכללי" קודם א יישר כח פאר אלע שיעורים און בריוו. איך 

 איז נאר פאר מענער, אדער איז עס אויך פאר פרויען צו זאגן?

 יישר כח, חיים

 תשובה:

 שנת תשע"ח לפרט קטןאב, -, י"ח מנחםיום ב' פרשת עקב -רת ה' יתברך בעז

 חיים נרו יאיר.  לכבוד

 .ערהאלטן דיין בריוואיך האב 

האט אונז געגעבן דעם "תיקון הכללי"; דאס איז א תיקון פאר דער הייליגער רבי 

אויף אלע עבירות בכלליות. יעדע עבירה  -סיי פאר מענער סיי פאר פרויען  -יעדן איינעם 

האט זיין ספעציעלע תיקון ווי אזוי מען איז דאס מתקן, אבער דער תיקון הכללי איז 

 כלול פון אלע תיקונים.

דעם "תיקון עכטן וואס ער האט פוגם געווען זאל זאגן א מענטש וואס וויל פארר

(קאפיטל  געווען מתקן האט רבי הייליגער דער וואסדי צען קאפיטלעך תהילים  ,הכללי"

 ).נ", ק"ה, קל"ז, ק', צז"ע, ט"נ, ב"מ, א"ט"ז, ל"ב, מ

 צען די זאגט עס ווער אז (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רה) געזאגט האט רבי דער

, ווייל אז מען זאגט די צען קאפיטלעך זארגן גארנישט דארף תהילים קאפיטלעך

 פאררעכט מען אלסדינג.

משיג אסאך צדיקים האבן געוואלט אז  )אקמ סימן "ן,(שיחות הר האט דערציילט רבי דער

נישט געקענט משיג זיין; א טייל זענען אוועק פון  אבער זיי האבן עס ,דעם תיקון זיין

פאר זיי האבן בכלל געקענט דערגיין דעם תיקון, און א טייל צדיקים האבן  דער וועלט

ן נפטר געווארן אינמיטן, אבער יא אנגעהויבן משיג צו זיין דעם תיקון, אבער זיי זענע

 .יך האב געקענט דערגיין דעם תיקוןהאט דער אייבערשטער געהאלפן אז א רמי

ן אן אינטערסאנטע זאך; צען "איר וועט זע (שם):נאך האט דער רבי געזאגט 

קאפיטל תהילים צו זאגן איז בכלל נישט קיין שווערע זאך, דאך, וויבאלד איך האב דאס 
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געהייסן זאגן וועט דאס אנקומען זייער שווער צו זאגן"; ובעוונותינו הרבים איז עס 

יפן מקיום געווארן אז רוב וועלט זאגט דאס נישט, צוליב די מחלוקת וואס עס איז דא או

 רבי'ן, עיין שם.

וואויל איז דעם וואס פאלגט דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות, דורכדעם וועט ער 

זוכה זיין צו פאררעכטן אלעס וואס ער דארף פאררעכטן, און ער וועט זוכה זיין צו 

אז דער "תיקון  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כט)פרנסה און צו אלע ישועות, אזוי דער רבי זאגט 

 הכללי" איז מסוגל פאר פרנסה און פאר אלע ישועות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג מען לערנען דף היומי?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אייערע שמועסן און שיעורים, איך האב זייער הנאה געהאט און זיך געלערנט  איך פלעג אסאך הערן

אסאך גוטע זאכן, ביז ווען איך האב געהערט איין זאך וואס האט מיר זייער געשטערט, ווען איר האט געזאגט 

 ביי א שיעור פאר סאטמארע אינגעלייט אז היינט מעג מען שוין לערנען "דף היומי".

לו אויב איר האלט אז מ'מעג עס לערנען, טאר מען דאס אבער נישט זאגן פאר איך מיין אז אפי

סאטמארע אינגעלייט וואס זיי האט מען אנדערש געלערנט, נאכדערצו צו זאגן אז דער סאטמארער רבי זי"ע 

 וואלט היינט אויך שוין געלאזט דאס לערנען, וואס דאס איז שוין א חוצפה צו זאגן.

דא אין אמעריקע האט דער סאטמארער רבי זי"ע אויך נישט געלאזט לערנען  עס איז קלאר אז אויך

דף היומי. רבי מאיר שפירא זי"ע האט געהאט א ברודער וואס האט געוואוינט אין אמעריקע, און ער איז 

געקומען צום סאטמארער רבי זי"ע אז מ'זאל לערנען דף היומי, האט אים דער רבי געענטפערט, "וואס זאל 

 ון, דף היומי איז אגודה, און אגודה איז ציונות, און ציונות איז אפיקורסות".איך ט

איר טוט געוויס אויף גאר אסאך גוטע זאכן, און איך וואונטש אייך הצלחה אין אלע ענינים, אבער איך 

 בין פארווייטאגט איבער די נושא, און איך האף אז איר וועט מיר דאס קענען אויסקלארן.

 רשליישר כח, הע

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-עקב, י"ח מנחםפרשת יום ב'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הערשל נרו יאיר. 
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

בנוגע וואס דו פרעגסט היתכן איך רעד צו אינגעלייט מען זאל לערנען יעדן טאג 

 דף היומי'. א בלאט גמרא, ווען אסאך צדיקים זענען ארויס אנטקעגן 'לימוד

וויסן זאלסטו אז הגאון רבי מאיר שפירא זכרונו לברכה האט אריינגעברענגט דעם 

 לימוד ביי כלל ישראל, נאכדעם וואס ער האט דאס באקומען א מתנה פון רבי'ן.

די ברסלב'ע חסידים האט מען שטענדיג גע'רודפ'ט און מבזה געווען, און ווען די 

ן פארמאכט איז נישט געווען קיין שום וועג צו קענען גרעניצן פון פוילן זענען געווע

פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, האט ער מסכים געווען אוועק צו געבן דעם בנין פון 

זיין ישיבה 'ישיבת חכמי לבלין' פאר אנשי שלומינו, אז מען זאל האבן א פלאץ וואו צו 

ר אליינס אויך מיט דאווענען צוזאמען במשך ראש השנה, בנוסף צו דעם האט ע

רבי יצחק  -געדאווענט מיט אנשי שלומינו. האבן אנשי שלומינו פונעם פריערדיגן דור 

ברייטער זכרונו לברכה ה' ינקום דמו, און רבי אהרן לייב ציגלמאן זכרונו לברכה ה' 

ינקום דמו געזאגט, אז דער רבי האט אים געגעבן דערפאר א מתנה, ער האט זוכה געווען 

צו ברענגען דעם לימוד ביי כלל ישראל, ווייל פאר אנשי שלומינו איז געווען זייער אריין 

א גרויסע זאך אז אזא גרויסער רב ווי רבי מאיר שפירא ז"ל זאל אוועק געבן זיין ישיבה 

 פאר ברסלב'ע חסידים און אויך מיט דאווענען מיט זיי.

האט אים געטשעפעט  פרעג נישט וואס ער האט זיך איינגעקויפט מיט דעם; מען

און פארגעהאלטן 'היתכן ער נעמט אריין די ברסלב'ע וכו'', דערפאר האט אים דער רבי 

 באצאלט.

נאכדעם איז געקומען די 'אגודת ישראל פארטיי', זיי האבן געזוכט ווי אזוי זיי 

קענען כאפן די וועלט מיט אלע גדולים וכו', האבן זיי פראקלאמירט דעם לימוד ביי 

כנסיה הגדולה; דעריבער זענען די צדיקים פון יענעם דור געווען זייער אנטקעגן  זייער

דעם לימוד און געזאגט אז מען זאל נישט לערנען מיט זייער וועג, נישט צוליב דעם 

וואס דער עצם לימוד איז א פראבלעם נאר כדי מען זאל זיי נישט געבן קיין חיזוק וכו', 

ך ארויס אז דאס האט גארנישט צו טון מיט 'אגודת אבער היינט צו טאגס שטעלט זי

 ישראל'.

היינט צו טאגס ווען א בחור אדער א אינגערמאן לערנט יעדן טאג דעם דף גמרא, 

האט דאס נישט קיין שום שייכות מיט קיין שום פארטיי; דער גאנצער פארטיי איז שוין 

זיי זוכט נאר כבוד  צעשפליטערט און צעטיילט אויף עקסטערע פארטייען, יעדער פון

און געלט וכו', יעדער איינער זעט שוין איין היינט צוטאגס אז זייער גאנצע כוונה איז 

 נאר געלט און כבוד וכו'.
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ווען איינער לערנט היינט דעם לימוד האט דאס גארנישט מיט זיי; פארקערט, יעדע 

זיך דעם אייבערשטן. דף גמרא וואס א מענטש איז זוכה צו לערנען ברענגט ער אריין אין 

מיט יעדע דף גמרא וואס מיר לערנען איז מען מקרב די גאולה און מיר וועלן זוכה זיין 

"ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ְצָבאֹות, ַאְכִרית  (זכריה יג, ב):אז עס וועט מקוים ווערן דעם פסוק 

ְוַגם ֶאת ַהְּנִביִאים ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר  ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן ָהָאֶרץ, ְוא ִיָּזְכרּו עֹוד;

 ִמן ָהָאֶרץ".

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועלכע סארט ניגונים מעג מען זינגען, און וועלכע נישט?

 שאלה:

 דער ראש ישיבה שליט"א, לכבוד

א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים און ניגונים וואס איך הער א גאנצן טאג. איך האב ברוך ה' 

 געענדיגט יעצט די אכטע מאל ששה סדרי משנה.

אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט"א זינגט אסאך ניגונים מיט די בחורים, און מיר ווייסן דאך אז מ'דארף 

געבן צו זינגען נאר ערליכע ניגונים, נישט ניגונים פון שלעכטע מקורות, האב איך געוואלט פרעגן  זייער אכטונג

 וואס איז די גדר ביי דעם, וועלכע ניגונים מעג מען הערן און זינגען און וועלכע נישט.

 יישר כח, יהושע

 תשובה:

 טןאב, שנת תשע"ח לפרט ק-יום ב' פרשת עקב, י"ח מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יהושע נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן ארויסגעגעבן אין ישיבה אסאך ניגונים 

פון אמונה און תשובה; על פי רוב האבן מיר גענומען אלטע ניגונים וכו' און ארויף 

הערט די ניגונים שפירט געלייגט אויף דעם ווערטער פון אמונה און תשובה. ווער עס 

 א גרויסע התעוררות און ווערט אויפגעוועקט צוריק צו קומען צום אייבערשטן.

אז מען זינגט ניגונים וואס די ווערטער זענען הייליג, די ווערטער זענען פון אמונה 

און יראת שמים דאן איז דער ניגון א הייליגע ניגון, און אזוי אויך פארקערט; אז מען 
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הייליגע ניגון און מען לייגט ארויף דערויף נישט שיינע ווערטער טאר מען נעמט א 

 נישט הערן דעם ניגון.

; זאגט (עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ג)די וועלט זאגט אז חזנים זענען נאראנים 

מוהרא"ש ווייל די עולם הנגינה איז נעבן דעם עולם התשובה, און אז דו שטייסט שוין 

איז נישט דא קיין גרעסערע נארישקייט  -ון תשובה און דו גייסט נישט אריין ביים טיר פ

פון דעם; דעריבער איז א חזן א נאר, ווייל אז דו האסט א כח הנגינה פארוואס זאלסטו 

נישט נוצן דיין קול, דיין שטימע און דיינע ניגונים צו זינגען ניגונים פון אמונה און פון 

 תשובה.

 (שיחות הר"ן, סימן רעג):מען זיך זייער מחי' זיין, אזוי ווי דער רבי זאגט מיט א ניגון קען 

"טֹוב ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֵאיֶזה ִנּגּון, ִּכי ִנּגּון הּוא ָּדָבר 

ָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך", ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה ְמאֹד ְמאֹד, ְוֵיׁש לֹו ֹּכַח ָּגדֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמִׁשיך ֶאת ֵלב ָהָא 

מיט א ניגון קען מען זיך עפענען דאס הארץ צום אייבערשטן, דערפאר איז גוט צו זינגען 

 ניגונים וואס זענען מעורר דעם מענטש צום אייבערשטן.

מען דארף זייער אכטונג געבן נישט צו הערן א רשע זינגען, ווייל ווען מען הערט 

(ליקוטי בודת השם, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט א רשע זינגען שטערט דאס פאר ע

"ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ְנִגיָנה ִמְּמַנֵּגן ָרָׁשע, ָקֶׁשה לֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא", ווער עס  מוהר"ן, חלק א', סימן ג):

הערט ניגונים פון א נישט ערליכער זינגער וועט אים אנקומען שווער צו דינען דעם 

ּׁשֹוֵמַע ִמְּמַנֵּגן ָּכֵׁשר ְוָהגּון, ֲאַזי טֹוב לֹו", אבער אויב מען הערט ניגונים אייבערשטן, "ּוְכֶׁש 

(לקוטי הלכות פון אן ערליכער איד וועט עס אים צוהעלפן צו עבודת השם; ר' נתן לייגט צו 

אז נישט נאר א ניגון פון א רשע שאדט פאר עבודת השם, נאר אפילו סתם  אפטרופוס, הלכה ג)

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', ם קול פון א רשע איז א גרויסע סכנה, אזוי ווי דער רבי זאגט הערן דע

 "ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ָרָׁשע ֶׁשהּוא ַּבר ַּדַעת מֹוִליִדים ִנאּוף ְּבַהּׁשֹוֵמַע", עיין שם. סימן מג):

דערפאר דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל נישט נכשל ווערן מיט 

ע, וואס דאס קען אוועק נעמען דעם מענטש פונעם אייבערשטן, הערן ניגונים פון א רש

נאר מען זאל בלויז הערן ניגונים פון ערליכע אידן וואס זינגען נאר פון אמונה; זייערע 

ניגונים זענען נאר געמאכט אריין צו ברענגען הרהורי תשובה אין מענטשן, זיי ברענגען 

 נענטער צום אייבערשטן.

"ְוַהִּתּקּון הּוא ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשמַֹע ְנִגיָנה ִמָּכל ָאָדם,  י מוהר"ן, חלק א', סימן ג):(ליקוטדער רבי זאגט 

הּוא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְלַמד ַּבַּלְיָלה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ַהְינּו ְּגָמָרא", אז מען לערנט גמרא העלפט 

אז 'ַּבַּלְיָלה' מיינט דאס אז עס זאל נישט שאטן פארן מענטש די ניגונים; מוהרא"ש זאגט 

מען צו זאגן ווען עס איז פינסטער פארן מענטש, עס גייט איבער שווערע ביטערע 
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נסיונות, דעמאלט זאל מען אנטלויפן צו די הייליגע תורה, וועט די תורה ראטעווען דעם 

מענטש עס זאל אים נישט שאטן די אלע ניגונים. דערפאר זאלסטו לערנען גמרא יעדן 

זאג די ווערטער פון  -דיין לעבן, אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט טאג פון 

 די גמרא, וועסטו ניצול ווערן פון אלעם שלעכטס.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו אויסהיילן די בת מלך וואס 

 .(ספורי מעשיות, מעשה יג)איר רפואה איז דוקא דורך ניגונים 

 טער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערש

 א כתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
קען מען זינדיגן און זיך פארלאזן אויף אומאן? אויב קען מען תשובה טון, וועט 

 דאך יעדער זינדיגן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

פארן ראש השנה קיין אומאן, און וויפיל מוהרא"ש איך הער אסאך פון אייך איבער די גרויסקייט פון 

 זי"ע האט אויך גערעדט פון דעם, איך פארשטיי אבער נישט עטליכע זאכן איבער דעם.

א. האט מוהרא"ש טאקע געמיינט צו זאגן אז א מענטש קען זינדיגן, און ווייל ער פארט קיין אומאן 

 וועט ער נישט געשטראפט ווערן אויף דעם?

וואס קען צוזאגן א גוטע יאר אדער אנדערע גוטע  -סיי ווער ס'זאל נאר זיין  -דען דא א מענטש ב. איז 

 זאכן?

ג. זענען דען נישטא קיין מענטשן וואס זענען געווען ראש השנה אין אומאן, און זיי האבן יא געהאט 

 צרות יענע יאר?

נישט קענען תשובה טון, ווי אזוי  ד. אויך זאגט איר אסאך אז ס'איז נישטא אזא זאך אז א איד זאל

שטימט דאס מיט דעם וואס חז"ל זאגן "כל האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה", אז 

איינער וואס זינדיגט און זאגט אז ער וועט שוין נאכדעם תשובה טון, קען ער נישט תשובה טון, זעט מען דאך 

 טש?אז ס'העלפט נישט קיין תשובה פאר אזא מענ

 -און ספעציעל בחורים  -ה. ווען מ'זאגט אז יעדער קען תשובה טון, קען דאס דאך מאכן אז מענטשן 

זאלן מיינען אז זיי קענען זינדיגן און זיי וועלן שוין שפעטער תשובה טון, אפשר טאקע וועגן דעם האבן חז"ל 

 אונז געזאגט אז אויף אזא פאל העלפט נישט קיין תשובה?

 ר כח.א גרויסן ייש
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 תשובה:

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

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ל ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון.עאיך וועל דיר ענטפערן 

וואס האט פארן קיין אומאן מיט גיין זינדיגן?! די מענטשן וואס קומען ראש  -א 

מתקן זיין וואס זיי האבן פוגם צו השנה קיין אומאן פארן אהין זוכן א וועג ווי אזוי 

 געווען.

אז  (חיי מוהר"ן, סימן רכה)דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט מיט א שטארקע הבטחה 

זיין ציון און זאגן דעם תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהילים  ווער עס וועט קומען צו

ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ) און געבן א פרוטה  -(קאפיטל 

לצדקה פאר זיין זכות, אפילו ער האט געטון די הארבסטע עבירות, "וועל איך מיך לייגן 

ה צו טון, ביי די פיאות וועל איך אים ארויס אויף די לענג און אויף די ברייט אים א טוב

 נעמען פון שאול תחתיות".

עס זעט מיר אויס פון דיין שאלה אז דו ווייסט נישט וואס אומאן איז. ווער עס איז 

נאך נישט געווען אין אומאן ראש השנה, דער קען זיך נישט פארשטעלן וואס עס טוט 

ט ווי א בינען נעסט, פיר און צוואנציג שעה זיך אפ ביים רבינ'ס ציון; דער ציון ווירבל

 איז דער ציון באלאגערט מיט טויזנטער אידן וואס וויינען און שרייען צום אייבערשטן.

די אנלויף ביים ציון הייבט זיך אן ערב ראש השנה, דעמאלט קומען אלע צום ציון 

ן מיר זאלן שוין וואו מען וויינט צום אייבערשטן ער זאל אונז אנשרייבן א גוט יאר או

ארויס גיין פון אונזער גלות; טייכן טרערן ווערן פארגאסן ביים ציון שוין ערב ראש 

"אנדערע צדיקים וואלטן  (חיי מוהר"ן, סימן שה):השנה, ממש אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

שן צו האבן אזא ראש השנה, ווי ביי מיר ערב ראש השנה"; יעדער איינער טנזיך געוואו

זיך מתוודה פארן אייבערשטן און מען נעמט זיך פאר צו זיין גוט דעם נייעם יאר.  איז

געדרענג ביים ציון איז ממשיך ביתר שאת וביתר עוז במשך ראש השנה, רונדע דעם  יד

זייגער שטייען אידן און וויינען זיך אויס ביים ציון, מען זאגט די תיקון הכללי מיטן 

פאררעכטן; דעריבער פארשטיי איך נישט וואס דו האפענונג אז מען וועט אלעס 

שרייבסט מיר מיט אזא ברייטע שפראך כאילו מען פארט אויף אומאן פאר א צווייטע 

 סיבה.
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דיין צווייטע שאלה איז שוין אביסל איבערגעטריבן, עס הערט זיך ווי דו האסט  -ב 

חוצפה'דיג; אוודאי נישט באקומען קיין חינוך אויף אמונת צדיקים און עס איז אביסל 

איז דא אזא זאך אז מען זאל צוזאגן פאר א מענטש א גוט יאר, די הייליגע חכמים זאגן 

"ָאַמר ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל, ִלי ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל, מֹוֵׁשל  ב כג, ג):-(שמואלאויפן פסוק  (מועד קטן טז:)

ַמר? ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו, ָהִכי ָקָאַמר: ָאַמר ֱאֵהי ָּבָאָדם, ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאִקים", ַמאי ָקָא 

ַצִּדיק, ֶׁשֲאִני גֹוֵזר ְּגֵזָרה  -ִיְׂשָרֵאל: ִלי ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני מֹוֵׁשל ָּבָאָדם, ִמי מֹוֵׁשל ִּבי 

ּוְמַבְּטָלּה", דער אייבערשטער מאכט גזירות און דער צדיק איז עס מבטל; א צדיק האט 

 זירות פון מענטשן, און בענטשן אלעמען מיט אלעס גוטס.א כח אראפצונעמען ג

אויף דיין דריטע שאלה וויל איך דיר ענטפערן מיט א פראגע: "וואס טוסטו  -ג 

ווען דו שפירסט זיך נישט גוט? דו גייסט צום דאקטער; פארוואס גייסטו צום דאקטער? 

יך ווען עס ווארט מען זעט דאך אמאל אז דער דאקטער היילט נישט אויס?!" אזוי או

פאר איינעם א שווערע משפט, "פארוואס זאל ער נעמען פאר גרויס געלט אן אדוואקאט 

וואס זאל אים פארטיידיגן, מען זעט דאך אסאך מאל אז אפילו מיט א לויער קומט מען 

אן אין תפיסה?" דאס איז ביי א דאקטער און א לויער וואס קענען טאקע נישט העלפן, 

א מענטש צו טון אלעס אויף דער וועלט זיך צו קענען ראטעווען, כל דאך פראבירט 

 שכן ווען עס ווארט אויף אונז אלע א גרויסן משפט, וואס: "ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶני

ר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקֹד ִּכְבֵני ָמרֹון, ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, ַמֲעִביר צֹאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו, ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסּפֹ

דארף דאך א מענטש  -ֶנֶפׁש ָּכל ָחי, ְוַתְחּתֹ ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרּיֹוֶתי, ְוִתְכּתֹב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם" 

טון אלעס אויף דער וועלט צו באקומען א גוטער לויער וואס וועט אים פארטיידיגן און 

 העלפן ניצול ווערן פון די שלעכטע גזירות.

שנה גייט מען אונז אלע משפט'ן: "ִמי ִיְחֶיה, ּוִמי ָימּות, ִמי ָּבֵאׁש, ּוִמי ַּבַּמִים"; ראש ה

ווערט אנגעשריבן  -אלע טראגעדיעס וואס מען הערט במשך דעם יאר השם ישמרינו 

מענער און פרויען; יונגע  -ראש השנה. יעדן טאג ווערן אוועקגעריסן יונגע מענטשן 

רן ה' ירחם; אלע שפיטעלער זענען לא עלינו פול מיט קינדער בלייבן נעבעך אן עלטע

עס איז פארהאן א צדיק וואס האט אז אידישע קינדער; יעצט לאמיר דיר פרעגן, 

צוגעזאגט אז ראש השנה קען ער יעדן איינעם העלפן און ער קען אונז אלע מתקן זיין; 

ָאַמר, " ר"ן, סימן תז):(חיי מוהוואס דער רבי האט אים געזאגט  -אזוי ווי ר' נתן שרייבט 

ֶׁשְּיכֹוִלין ָאז ֲאָנִׁשים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה א ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּתּקּון 

ְּבָכל ַאף ַעל ִּפי ֶׁש  .ְּבׁשּום אֶֹפן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְיכֹוִלין ֲאִפיּלּו ֵהם ְלַקֵּבל ִּתּקּון

ַהָּׁשָנה ֲאִפיּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה א ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּקָנם, ֲאָבל ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּגם ֵהם 

ִּכי ָאַמר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִעְנָיִנים ְוִתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה  .ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים
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", אפילו מענטשן וואס דער רבי קען א גאנץ יאר נישט העלפן, ם הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותּגַ 

נו וואס איז בכלל די פראגע? מען  – אבער ראש השנה קען ער יעדן איינעם פאררעכטן

 .הייבט זיך אויף און מען פארט צום רבי'ן

תשובה טון דערויף. עס איז נישט דא קיין עבירה וואס מען זאל נישט קענען  -ד 

"ֵאין ַמָּכה ָבעֹוָלם ֶׁשֵאין ָלּה ְרפּוָאה", עס איז (תנחומא נח, ח): חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 -נישט דא קיין מכה וואס עס זאל נישט זיין אויף דעם א רפואה, "ְרפּוָאתֹו ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע 

 (תנחומא הישן וירא, סימן טז):ְּתׁשּוָבה", דער רפואה אויפן יצר הרע איז תשובה; נאך זאגן חז"ל 

ֲעֹונֹות ְוהּוא ָׁשב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא, הּוא ַמֲעֶלה ָעָליו ְּכִאילּו א  "ֶׁשִאם ְּבַיד ָאָדם ַּכָּמה

ָחָטא", אז א מענטש האט אסאך געזינדיגט און ער טוט תשובה, רעכענט אים דער 

אייבערשטער כאילו ער האט נישט געזינדיגט; אויף אלעמען קען מען תשובה טון, איי 

אֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו "ָה  (יומא פה:):דאס וואס חז"ל זאגן 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה"? דאס מיינט נישט צו זאגן אז מען קען נישט תשובה טון, נאר "ֵאין 

ַמְסִּפיִקין" איז טייטש אז עס וועט אים זיין שווערער תשובה צו טון, ווייל ער איז שוין 

ינדיגן און עס זעט אים אויס ווי א היתר, ער מיינט עס איז א שפיל; צוגעוואוינט צו ז

פון יעצט וועל איך זיין אן ערליכער איד, איך  !עד כאן'אבער אז א מענטש איז מחליט: 

 , ווערט זיכער אנגענומען זיין תשובה.'לאז אפ אלע מיינע שלעכטע מעשים

ער אייבערשטער האט אויף ווען מען ווייזט פארן מענטש דאס רחמנות וואס ד -ה 

אונז, ווי דער אייבערשטער שטייט און ווארט מיר זאלן תשובה טון און זיך צוריק קערן 

צו אים, דאס מאכט מען זאל אנהייבן פונדאסניי און דאס געבט א חשק פארן מענטש 

סיבה פארוואס מענטשן פאלן אראפ אין  ערד זיך צו שטארקן אויף זיינע נסיונות.

ז נישט ווייל זיי טראכטן: 'מיר וועלן שוין תשובה טון', נאר ווייל זיי טראכטן: עבירות אי

דאס איז דער  -'מיר זענען שוין סיי ווי פארפאלן, מיר גייען שוין סיי ווי אין גיהנום' 

סיבה פארוואס מען טוט עבירות. הלוואי זאלן מענטשן געדענקען און טראכטן 

אן וואלט קיינער נישט געגאנגען טון עבירות, מען שטענדיג אז מען קען תשובה טון, ד

 וואלט נאר עוסק געווען אין תשובה.

ווער עס וויל רחמנות האבן אויף זיין נפש, רוח און נשמה, ער  :היוצא מדברינו

זאל קומען קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון כאטשיג  -וויל פאררעכטן זיינע מעשים 

נאך נישט געווען א צדיק זייט די וועלט שטייט וואס זאל  איין מאל אין לעבן; עס איז

אזוי ווי דער  -מבטיח זיין מיט אזא שטארקע הבטחה צו מתקן זיין יעדן איינעם 

. פארשטייט זיך אז דער ס"מ טוט זיינס, ער מאכט ליצנות פון רבי'ן, ער יהייליגער רב

אבער א מענטש מיט אביסל מאכט ליצנות פון אומאן און פון תיקון הכללי וכו' וכו'; 
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שכל מאכט זיך א פשוט'ער חשבון: 'עס איז דא א רבי אויף דער וועלט וואס האט 

צוגעזאגט אז ער וועט א טובה טון פאר דעם וואס וועט קומען צו זיין ציון; עס קומט 

א נייע יאר, איך דארף ישועות, רפואות, פרנסה, נחת וכו' וכו', איך קוק נישט אויף 

 איך אנטלויף צום הייליגן רבי'ן'.קיינעם, 

 אז דו וועסט האבן אמונת חכמים וועסטו האבן א גוט לעבן.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיין נאנטער חבר טשעפעט מיר, זאל איך אים אפלאזן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

און חיזוק. איך האב געוואלט פרעגן אזוי, איך האב א נאנטער חבר  א ריזיגן יישר כח פאר אלע דרשות

מיט וועמען ס'איז מיר זייער געשמאק צו רעדן און פארברענגען, כאטש דער ראש ישיבה שליט"א זאגט 

טאקע אז ס'איז נישטא אזא זאך ווי אן אמת'ער חבר, אויסער די ווייב און קינדער, פונדעסטוועגן מיין איך אז 

בן יא א שטארקע קשר. מיין שאלה איז נאר אז צומאל קען ער מיר ממש באליידיגן און ער טשעפעט מיר הא

מיר זייער שטארק, ער קען זיך נישט האלטן דאס מאל, זאל איך ווייטער בלייבן זיין חבר, און טון דאס וואס 

, אבער זאל איך ענדיגן דער ראש ישיבה שליט"א לערנט אויס ביי שלום בית צו שלינגען און נישט ענטפערן

 די חברותא'שאפט מיט אים?

 א גרויסן יישר כח, מענדל

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת עקב, י"ט מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מענדל נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 ערהאלטן.א מענטש דארף האבן א חבר, ווייל אליינס איז זייער שווער זיך צו ד

"אֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא", אויב מען האט  (תענית כג.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

נישט א גוטע חבר איז מען ווי א טויטער מענטש; נאך זאגן אונז די הייליגע חכמים 

"ֵאיזֹוִהי ֶדֶר ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם?" וואס איז די ריכטיגע  (אבות ב, ט):זכרונם לברכה 

וועג ווי אזוי א מענטש זאל זיך פירן, "ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ָחֵבר טֹוב", רבי יהושע זאגט 

חבר, ווייל אז מען האט א גוטע חבר קען מען זיך מחזק זיין  רא גוטעער זאל זיך נעמען 

 עם צווייטן.איינער ד
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דורך א חבר קען א מענטש איבער  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לד)דער הייליגער רבי זאגט 

חזר'ן אלע תורות פונעם צדיק, אזוי אויך קען מען זיך לערנען פון א חבר מער וויפיל 

י "ַהְרֵּבה ָלַמְדִּת  (תענית ז.):מען לערנט פונעם רבי'ן, אזוי ווי רבי חנינא האט געזאגט 

ֵמַרּבֹוַתי, ּוֵמֲחֵבַרי יֹוֵתר ֵמַרּבֹוַתי", איך האב געלערנט אסאך תורה פון מיינע רבי'ס, אבער 

 נט נאך מער ווי פון מיינע רבי'ס.פון מיינע חברים האב איך געלער

א חבר איז נאר דער וואס איז מחזק צו עבודת השם; מיר געפונען ביי דוד המלך 

אלע יועצים ביי דוד המלך אין פאלאץ, צווישן ווי עס ווערט אויסגערעכנט אין תנ"ך 

"ְוחּוַׁשי ָהַאְרִּכי, ֵרַע ַהֶּמֶל", חושי הארכי דער  א כז, לג):-(דברי הימיםאנדערע טרעפט מען 

 (שם)חבר פון דוד המלך, פארוואס באקומט ער דעם טיטל "ֵרֶעה ַהֶּמֶל"? זאגט רש"י 

ון בת שבע, האט דוד המלך געפרעגט חושי ווייל ווען דוד המלך איז אריבער די מעשה פ

הארכי אויב ער זאל תשובה טון, צי דער אייבערשטער וועט אננעמען זיין תשובה, האט 

אים חושי הארכי מחזק געווען ער זאל תשובה טון, דעריבער ווערט ער אנגערופן "ֵרַע 

חזק מען זאל ַהֶּמֶל", דוד המלך'ס חבר; ווייל נאר דאס איז א חבר, דער וואס איז מ

 תשובה טון.

מוהרא"ש פלעגט מיט אונז שטענדיג חזר'ן אז א מענטש האט נישט קיינעם בזה 

העולם, ווייל יעדער איינער מיינט נאר זיך אליינס, און ווען א מענטש פאלט אריין אין 

א צרה וועלן זיי דיר נישט העלפן; ענדערש פארברענג מיט דיין ווייב און קינדער, ווייל 

וועט איבער בלייבן פון דיר. דו אליינס שרייבסט דעם ענטפער אין דיין שאלה! דאס 

ליין איבער דיין פראגע וועסטו זען וואס דו האסט צו טון; אז ער טשעפעט און 

איז ער דיין חבר? זוך דיר מענטשן וואס טשעפען נישט און האבן נישט  -באליידיגט דיר 

 קיין לויזע מויל וכו'.

זיין ווייב";  -ו לברכה זאגט: "א אינגערמאן האט נאר איין חבר מוהרא"ש זכרונ

סתם פארברענען נעכט מיט אינגעלייט וואס אנטלויפן פון שטוב, אנטלויפן פון זייער 

דאס זענען נישט קיין חברים, זיי זענען אינו מן הישוב, אזוי ווי חכמינו זכרונם  -לעבן 

ָידֹו ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְוֶדֶרך ֶאֶרץ, ֵאינֹו ִמן ַהִּיּׁשּוב"; סתם "ָּכל ֶׁשֵאין ּבְ  (קידושין מ:):לברכה זאגן 

זיצן און שמועסן מיט אינגעלייט וואס עס קומט נישט ארויס פון די שמועסן קיין חיזוק 

עפעס תכלית,  -צו לערנען חומש רש"י יעדן טאג, אדער משניות, אדער בענין פרנסה 

 איז דאס אינו מן הישוב.

  -ואס ווען איך גיי אריבער א צרה, איך גיי אריבער בזיונות א חבר איז איינער ו

שטארקט ער מיר און ער איז מיר מחזק; ווען קיינער וויל נישט קוקן אויף מיר וכו' וכו', 

 דעמאלט קען מען זען וואס הייסט א חבר.
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אז מענטש וועט גוט קוקן אויף זיך, וועט ער זען, אז יעדע שטיק צייט מיינט ער 

אט אנדערע בעסטע חברים און פלוצלינג טוישט זיך עס, אלע זיינע חברים אז ער ה

 זענען פלוצלינג פארשוואונדן געווארן...

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

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיין ווייב זי זאל מיר לאזן פארן קיין אומאן?ווי אזוי קען איך איבערצייגן 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיין ווייב לאזט מיר נישט פארן קיין אומאן אויף ראש השנה בשום אופן, איך האב איר שוין אלעס 

איבערצייגן זי זאל מסביר געווען און גארנישט העלפן, אפשר האט איר אן עצה פאר מיר ווי אזוי איך קען איר 

 מיר לאזן פארן?

 יישר כח, יושע

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת עקב, י"ט מנחם - בעזרת ה' יתברך

 יושע נרו יאיר.  לכבוד

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אויב דו ווילסט באמת פארן קיין אומאן אויף ראש השנה ווענדט זיך עס נאר אין 

גארנישט צו טון מיט דיין ווייב; אז דו וועסט זיך אויפפירן א גאנץ יאר דיר, עס האט 

אזוי ווי עס דארף צו זיין, דו וועסט זיין אין שטוב א גאנץ יאר און ארויסהעלפן דיין 

ווייב זיך צו פארען מיט די קינדער, די וועסט רעדן שיין צו איר אזוי ווי אן ערליכער איד 

ועט זי דיר נישט שטערן פון פארן צום רבי'ן, אדרבה זי וועט רעדט צו זיין ווייב, דאן ו

 דיר מחזק זיין דו זאלסט פארן קיין אומאן זיך אויסבעטן א גוט יאר.

די וועלט זאגט: "פארוואס בלאזט דער שופר אזוי גוט ראש השנה? ווייל עס ליגט 

יל פארן קיין "אז מען וו -דאס זעלבע זאגט מוהרא"ש:  -א גאנץ יאר אין ארון הקודש" 

אומאן אויף ראש השנה ווענדט זיך עס ווי אזוי מען פירט זיך אויף א גאנץ יאר; אז דיין 

ווייב וועט זען אויף דיר א גאנץ יאר אז דו פירסט זיך אויף ווי א ברסלב'ער חסיד, דו 



ֹ  – �לֶ יֵ וַ פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |      חתשע" הנָ ָש ַה אש ר  כ | 

אן וועט זי דו לעבסט מיטן אייבערשטן, דאון  סט דיינע שיעורים כסדרן יעדן טאגלערנ

 פארן קיין אומאן". פוןישט מעכב זיין דיר נ

וואס קען גאר מענטש איינציגסטער  יט אפנארן, די ווייב איז דא ווייב קען מען ניש

'מסביר זיין וואס אומאן איז וכו'', דיינע מעשים  :גוט איר מאן; עס קומט נישט אריין דא

 איז.פון א גאנץ יאר איז מער ווי טויזנט דרשות און הסברים וואס אומאן 

; מען רסד)-(עיין שיחות הר"ן, סימן רסגביים רבי'ן איז געווען א יסוד היסודות שלום בית 

נישט געקענט קומען צום רבי'ן אויב מען איז זיך נישט אויסגעקומען מיט די ווייב.  טהא

מען זאל האבן א ריינעם מח; אויב  -ביים רבי'ן איז געווען דער עיקר קדושת הברית 

בית, מען לעבט מיט ליבשאפט וכו' דעמאלט האט דער מענטש ריינע  האט מען שלום

מחשבות און ער קען דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער אז מען 

קריגט זיך מיט די ווייב, איז מען נישט אפגעהיטן, דאן קען מען נישט זיין קיין ערליכער 

 איד.

בי'ן, ביי זיי קומט די ווייב פאר חברים, תלמידי היכל הקודש וואס פאלגן דעם ר

די ווייב פארמאגט א חשיבות אין זייערע אויגן, דערפאר האבן זיי נישט קיין אפהאלט 

פון זייערע ווייבער צו פארן קיין אומאן, אדרבה זיי האבן חיזוק פון שטוב צו פארן צום 

ק און מען רודפ'ט רבי'ן; אפילו די גאנצע משפחה נעמט זיך אויף זיי, מען מאכט חוז

 וכו', וועט די ווייב שטיין מיט איר מאן און אים מחזק זיין.

אויב מען פאלגט נישט דעם רבי'ן א גאנץ יאר וועט די ווייב נישט לאזן פארן קיין 

 .מאן באדערט איראומאן, ווייל כאן מצא בעל חוב לגבות את חובו, אבער נישט ווייל או

ות פון א גאנץ יאר, ממילא יעצט ווען עס קומט צו עס באדערט איר דעם מאן'ס התנהג

פארן קיין אומאן שפירט זי אז מען וועט איר פארשטיין, 'היתכן, מען פארט די נושא פון 

אוועק פון שטוב יום טוב וכו'?' דא שפירט זי אז יעדער וועט איר פארשטיין, אירע 

דער הייליגער רבי זייער חבר'טעס, משפחה וכו', ווייל ליידער בעוונותינו הרבים איז 

 פארשעמט.

מען זעט אן אינטערסאנטע זאך, יעדער איינער פארט צו זיין רבי אויף ראש השנה, 

גארנישט, נישט ביי אלע חסידות'ן פארט מען אוועק אויף ראש השנה און קיינער זאגט 

 :דיך איבער די וועלט, הימל און עראבער ווען עס קומט צו פארן קיין אומאן דריידט ז

 "היתכן מען לאזט איבער די ווייב און מען פארט אויף אומאן!"

אז דו וועסט פאלגן דעם רבי'ן א גאנץ יאר זאג איך דיר צו אז נישט נאר זי וועט 

דיר נישט מעכב זיין פון פארן, נאר זי וועט דיר גאר מחזק זיין דו זאלסט פארן צום 

 זיין דו זאלסט פאלגן דעם רבי'ן. רבי'ן, זי וועט דיר קויפן א טיקעט און דיר מחזק
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועט "מסכת תענית" אויך העלפן פאר פרנסה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

פאר די געוואלדיגע שיעורים וואס איך הער שוין אויס פאר די לעצטע קודם וויל איך זיך באדאנקען 

 יאר צייט, דאס העלפט מיר ממש אויף טריט און שריט אין לעבן.

איך בין ב"ה חתונה געהאט, איך האב איין קינד ב"ה, אבער איך מוטשע זיך געפערליך מיט פרנסה. 

געגעבן פאר די בחורים פאר א שידוך, צו זאגן מסכת  איך וויל וויסן אויב די סגולה וואס מוהרא"ש זי"ע האט

 תענית פערציג מאל פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, צי דאס העלפט אויך פאר פרנסה.

 א גרויסן יישר כח, יהודה

 תשובה:

 אב, שנת תשע"ח לפרט קטן-יום ג' פרשת עקב, י"ט מנחם - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יהודה נרו יאיר. 

 ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

וויסן זאלסטו אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן, אזוי ווי חכמינו זכרונם 

אז די שליסל פון פרנסה איז נאר אין די הענט פונעם אייבערשטן;  (תענית ב.)לברכה זאגן 

קיינער קען נישט צו נעמען פון א מענטש זיין פרנסה און קיינער קען נישט געבן פרנסה 

 דער אייבערשטער אליינס וואס ער איז דער זן ומפרנס לכל. נאר -

אז דו מוטשעסט זיך מיט פרנסה זאלסטו זיך אויסוויינען צום אייבערשטן ער זאל 

 רחמנות האבן אויף דיר און דיר העלפן זאלסט קענען מפרנס זיין דיין ווייב און קינדער.

וואוסטער מגיד רבי מוהרא"ש האט דערציילט, אין ירושלים איז געווען א בא

בנציון יאדלער זכרונו לברכה וואס ער פלעגט ארום גיין אין שול'ן האלטן דרשות; 

איינמאל איז צו אים געקומען א איד און אנגעהויבן וויינען: "איך האב נישט קיין 

פרנסה, מיינע קינדער גייען אויס פאר הונגער, זיי וויינען פאר ברויט וכו' וכו'", זאגט 

ַטאֶטע, ֶּבעט ִאים  ר"ָוואס ִוויְלְסטּו פּון ִמיר? דּו ָהאְסט ָדאך ַא ַרייֶכעבנציון ז"ל: אים ר' 

דער איד קוקט אן דעם ר' בנציון מיט  ֶער ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן אּון ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדיר",
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וואונדער און זאגט: "מיין טאטע וואס וואוינט אין צפת? וואס קען ער מיר שוין העלפן? 

ר האט קוים פאר זיך צו לעבן?" און ער הייבט אן וויינען: "פארוואס מאכט איר חוזק ע

פון מיר?!" זאגט אים ר' בנציון: איך מיין נישט דיין טאטע פון צפת, איך מיין דיין 

ער קען דיר העלפן! בעט אים ער זאל  -דער גרויסער באשעפער  -טאטע אין הימל 

 רחמנות האבן אויף דיר".

ַטאֶטע, ֶּבעט ִאים ֶער ָזאל ִדיר  ר"דּו ָהאְסט ָדאך ַא ַרייֶכעבע זאג איך דיר: דאס זעל

פרנסה האט נישט צו טון צי מען איז געלונגען  ֶהעְלְפן אּון ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדיר";

 אדער אויב מען האט א גוטן קאפ; פרנסה קומט פונעם אייבערשטן.

אמאל זענען געווען צוויי גרויסע דער הייליגער רבי האט דערציילט א מעשה, 

א  -עשירים וואס זענען געווען שכנים הויז צו הויז, איינער איז געווען א גרויסער קמצן 

קארגער מענטש, און דער צווייטער איז געווען גאר א גרויסער בעל צדקה; איינמאל 

געזאגט איז געקומען אן ארימאן אין געבעטן צדקה פון דעם קמצן, האט דער קמצן אים 

אזוי: "איך האב דא ביי מיר אין גארטן אסאך ביימער וואס מען דארף זיי צעשניידן, אז 

דו וועסט מיר צעשניידן די אלע גרויסע ביימער אויף קליינע שטיקלעך האלץ וועל איך 

דיר געבן עסן", אומר ועושה, דער ארימאן האט גענומען א האק און זיך גענומען צו די 

שפענדלעך, פארוואנדלט אין ר האט צעהאקט אלע ביימער און זיי שווערע ארבעט, ע

ווען ער האט געענדיגט איז ער געקומען צום בעל הבית בעטן עסן, זאגט אים דער קמצן: 

און  -די הויז פונעם צווייטן עושר  -"קום מיט מיר", און ער פירט אים צום שכן'ס הויז 

עסטו אלעס באקומען; עסן, געלט וכו'", זאגט אים: "קלאפ אריין ביי דעם טיר, דא וו

דער ארימאן האט געמיינט אז דאס איז איין זאך, איין בעל הבית; ער קלאפט אריין און 

תיכף ומיד האט מען אים אויף גענומען מיט א מורא'דיגע שמחה, מען האט אים געגעבן 

האב זייער  מאן אנגערופן: "איךיארהאט זיך דער עסן צו עסן מכל טוב וטוב, אינמיטן 

שווער געהארעוועט פאר די עסן", פרעגט מען אים: "וואס הייסט?" ענטפערט ער: 

"איך האב געהאקט האלץ א גאנצן טאג ביז איך האב באקומען דאס עסן, דאס איז מיר 

"ִאיר ָהאט ֶגעַאְרֶּבעט אּוְמִזיְסט בכלל נישט אנגעקומען גרינג", האט מען אים געזאגט: 

, מען האט אים ערקלערט וואס דא איז פארגעקומען, אז דאס ִזיְסט"אּון ֶגעֶגעְסן אּוְמ 

זענען צוויי מענטשן און אויב וואלט ער קודם אנגעקומען אהער וואלט ער בכלל נישט 

 געדארפט ארבעטן, ווייל דא געבט מען פאר יעדן איינעם עסן בחינם.

ציילן די מוהרא"ש זאגט, וואס האט אונז דער רבי געוואלט לערנען מיטן דער

"ִאיר ָהאט ֶגעַאְרֶּבעט אּוְמִזיְסט אּון ֶגעֶגעְסן  מעשה? אז מען האט אים געזאגט:

, דאס מיינט מען צו זאגן דו האסט גארבעט פאר דיינע עבירות; אז א מענטש אּוְמִזיְסט"
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האט געזינדיגט דארף ער ארבעטן ביטער שווער און מיט דעם קומט ער אפ זיינע 

 בט דער אייבערשטער פאר יעדן איינעם בחינם.עבירות, אבער פרנסה גע

די מעשה דארף אונז זייער שטארקן אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן, דעריבער 

אז דו גייסט יעצט אריבער שווערע צייטן מיט דיין פרנסה וכו', זאלסטו נאר טראכטן 

 ווערן. פונעם אייבערשטן, און נאר רעדן און בעטן פונעם אייבערשטן, וועסטו געהאלפן

די  -גלייך נאך שחרית  -אז דו ווילסט האבן פרנסה בריווח זאלסטו זאגן יעדן טאג 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', צען קאפיטלעך תהילים, דעם "תיקון הכללי", ווייל דער רבי זאגט 

אז זאגן דעם "תיקון הכללי" איז א סגולה אויף פרנסה; נעם די סגולה פון הייליגן  סימן כט)

און זאג דעם "תיקון הכללי", וועסטו זוכה זיין צו האבן ישועות, רפואות און רבי'ן 

 פרנסה בריווח.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן פרנסה בשפע.

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.

... 

~~~~~~~~~~ 


