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 אז מ'גייט נאך שמוץ, האט מען א ביטערן סוף רחמנא ליצלן

ב, כ"ו ניסן, י"א לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'יום ד' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 איך האף אז דו האסט טאקע אפגעהאקט אלע דיינע קשרים וכו'.

איך האב גרויס רחמנות אויף דיר אז דו ביסט אזוי ווייט פארקראכן אין די טומאה; 

 אינדרויסן זעסטו אויס ווי ווייס איך וועם און שטילערהייט ביסטו גאר עפעס אנדערש.

וואס זינקען אין די שערי וויפיל מעשיות איך האב שוין געהערט פון אינגעלייט 
דאס האב איך נאך נישט  -טומאה... אבער אזאנס וואס דו האסט מיר געשריבן וכו' 

געהערט. יעדן טאג שרייבסטו נאך אביסל און נאך אביסל, עס זעט אויס ווי דו האסט 
 גיי ווייס וואס נאך די טוסט אפ, השם ישמרינו. .מורא צו דערציילן אלעס אויף איינמאל

(ספר המידות, רער ברודער, אנטלויף פון די אלע וכו'; קוק וואס דער רבי זאגט טייע

"א ִּתָּכֵנס ִעם ִּפּתּוֶיי ְּבטֹוֵען ְוִנְטָען, ִּכי ֲאִריַכת ַהְרָּגַׁשת ַהחֹוֵׁשב ֲאִפּלּו  אות ניאוף, סימן י):
ָרצֹון ֵאָליו", מיט שמוץ טאר מען נישט ִלְבִחיַנת ַהּׁשֹוֵלל ִּתְפַעל ַהְגָּבַרת ַהֵחֵפץ ְוִתְתַהֵּפ ָה 

 האבן קיין מגע ומשא.

סיי אויף דער וועלט און סיי אויף  -אז דו וועסט תשובה טון וועט דיר גוט זיין 
יענע וועלט, אבער אויב דו וועסט נישט תשובה טון וועסטו פארלירן דיין לעבן. דאס 

סן וואסערע באנדיט דו ביסט, איז אפגערעדט אז אויב דיין משפחה וועט זיך דערוואו
וועט קיינער מיט דיר נישט שטיין אין ווארט; דיין ווייב איז אפגערעדט, זי וועט דיר 

איבערלאזן און מאכן א ברוך שפטרנו בשם ומלכות אויף דיר, דיינע קינדער וועסטו 
אפילו  נישט קענען זען, דו וועסט ווייס און אלט ווערן ביז דו וועסט זיי קענען זען, און

 די אלע וועם דו לויפסט נאך השם ישמרינו, זיי וועלן דיר איינשפארן אין תפיסה.

גענוי אזוי וועט זיין,  –מיין נישט אז איך טרייב איבער; אזוי ווי איך שרייב דיר 

"ֶׁשָּכל ַהּנֹוֵתן ֵעיָניו ַּבֶּמה ֶׁשֵאינֹו  (סוטה ט.):אזוי ווי די הייליגע חכמים זכרונם לברכה זאגן 
ַמה ֶׁשְּמַבֵּקׁש ֵאין נֹוְתִנין לֹו, ּוַמה ֶׁשְּבָידֹו נֹוְטִלין ֵהיֶמּנּו", ווער עס טוט אן עבירה ֶׁשּלֹו, 

 סיי וואס ער האט, און וועמען מען וויל וכו' פארלירט מען אויך. -פארלירט אלעס 

ווי לאנג מיינסטו וועסטו קענען שפילן א טאפלטער לעבן?! ווי לאנג מיינסטו 
דיין ווייב מיט וועם דו רעדסט און מיט וועם דו שרייבסט וועסטו קענען באהאלטן פון 

זיך?! ווי לאנג נאך וועסטו קענען לעבן א לעבן פון צוויי מענטשן?! דא מאכסטו זיך 
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ווי א שיינער איד און פון די אנדערע זייט גייסטו מיט עקעלדיגע גוי'טעס רחמנא 

עמסטו אומשילדיגע אידישע לצלן?! נישט גענוג די גייסט צו די שווארצע יאר וכו', נ
"ָלָּמה ִתְׁשֶּגה ְבִני ְבָזָרה, ּוְתַחֵּבק ֵחק ָנְכִרָּיה?!"  (משלי ה, כ):וכו'?! געוואלד און געשריגן 

 דו האסט דאך א ווייב און קינדער!

ִּפְתאֹם ְּכׁשֹור ֶאל ֶטַבח  -"הֹוֵל ַאֲחֶריָה  (משלי ז, כב):קוק וואס שלמה המלך זאגט 
ָיבֹא", ווער עס גייט נאך עבירות רחמנא לצלן איז אזוי ווי א קוה וואס גייט צו די 

 שחיטה; פלוצים קומט אן דער ביטערער שטראף.

 איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו האסט באמת תשובה געטון.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פאראויס מיט'ן נייעם בנין אין אומאןמען רוקט זיך ב"ה 

ב, כ"ו ניסן, י"א לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'יום ד' פ - בעזרת ה' יתברך
 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

איך האב געבארגט היינט נאך הונדערט טויזענט דאללער צו קענען ענדיגן דעם 

 בנין אין אומאן.

וועלן קענען זיין אינעם נייעם בנין אין איך פריי מיר זייער פאר די בשורה אז מיר 
 שנת תשע"ט הבא עלינו לטובה. -אומאן נאך דאס יאר 

איך גיי אים נישט שיקן די גאנצע געלט אויף איין מאל, נאר איך וועל אים דאס 

שיקן צוביסליך; זאג אים ער זאל דיר שיקן בילדער ווי ער בויעט ווייטער. איך גיי נישט 
 ווייז, לויט וויפיל ער בויעט.-רן הצבי, איך וועל שיקן צוביסליךשיקן סתם געלט על ק

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען ארויסגעבן פון דעם בנין א 
ליכטיקייט פאר די גאנצע וועלט; מענטשן זאלן וויסן וואס דער רבי וויל פון אונז, 

 מענטשן זאלן נעמען דעם רבינ'ס זאך לעובדא ולמעשה.

 נק דיר פארן מיר העלפן אין יעדן פרט ופרט.איך דא

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 שטארק זיך ווייטער זיך אפצוגעבן מיט די בריוו
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ב, כ"ו ניסן, י"א לעומר, שנת תשע"ח לפרט  - ' שמינייום ד' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 איר... נרו י לכבוד

איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט ווייטער עוסק זיין אין דיין הייליגע ארבעט וואס 
דו האסט זיך אונטערגענומען, ארויס צו געבן אלע בריוו וואס דער אייבערשטער האט 

 מיר מזכה געווען צו ענטפערן פאר אידישע קינדער.

ואס איך שרייב איז באמת האב איך גארנישט מחדש געווען אין די בריוו; אלעס ו

וואס איך האב זוכה געווען צו לערנען פון מוהרא"ש זכרונו לברכה וואס ער האט מיט 
 אונז געלערנט די שכל און חכמה פונעם הייליגן רבי'ן.

בחורים און אינגעלייט, פרויען און מיידלעך שרייבן מיר אז זיי זענען זיך זייער 

אמונה". לעצטנס נעמען די מפיצים די מחי' און מחזק מיט די בריוו פון "עצתו 
קונטרסים פון "עצתו אמונה" און זיי גייען מיט דעם אין כוללים און אין ישיבות ווי די 

אינגעלייט און בחורים זאגן אלע בפה מלא אז דאס איז זיי מחי' און מחזק זיי זאלן זיך 
 שטארקן אין עבודת השם.

מגיה זיין די בריוו; הלואי זאל איך שוין  איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט ווייטער

זוכה זיין צו זען דעם ערשטן חלק פון עצתו אמונה שיין געדרוקט מיט שיינע אותיות 
וכו'. וואויל איז דעם וואס וועט צו העלפן דרוקן די בריוו וואס זענען מחזק אידישע 

 קינדער.

אז עס זאל נישט זיין  איין זאך בעט איך דיר, דו זאלסט דאס זייער גוט מגיה זיין
קיין איין גרייז, עס זאל זיין זיין מנופה בי"ג נפה; איינמאל דאס וועט זיין שיין געדרוקט 

אין א פארעם פון א ספר וועט דאס מאכן א גרויסע מהפיכה צווישן בחורים און 
 אינגעלייט, אלע וועלן זען וואס דער רבי וויל פון אונז און אלע וועלן זיך צוריק קערן

 צום אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אכטונג געבן אין וועלכע סארט קאנטרי מ'פארט אויף זומער

ב, כ"ו ניסן, י"א לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני' יום ד' פ - בעזרת ה' יתברך
 קטן

 ... נרו יאירלכבוד 
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 דיין בריוו.איך האב ערהאלטן 

וואס איז בכלל די שאלה?! אודאי זאלסטו נעמען א באנגעלאו ביי אונז אין קעמפ 

פארן גאנצן זומער, דאס איז נישט קיין מותרות. ווי קען מען בלייבן זומער אין שטאט? 
די גוים גייען אנגעטון ווי די חיות, בעסער געזאגט אויסגעטון ווי די חיות און עס איז 

 צו האבן שמירת עיניים, מען ווערט יעדן טאג פארברענט השם ישמרינו.זייער שווער 

אז א מענטש איז  (רמ"א ביורה דעה סימן קנז, סעיף א)עס ווערט גע'פסק'נט אין שלחן ערוך 
מחויב אוועק צו געבן זיין גאנצע געלט נישט עובר צו זיין אן עבירה; בפרט אז מיר 
האבן א פינת יקרת, א ווינקעלע פון אמונה, א ווינקעלע פון יראת שמים און התחזקות 

 וכו' וכו', זאלסטו זיכער קומען.

א באנגעלאו, די  איך פארשטיי נישט בכלל דיין ספק; אודאי זאלסטו ארויס נעמען
(משלי באנגעלאו איז טאקע נישט אזוי אהערגעשטעלט וכו', אבער שלמה המלך זאגט 

"טֹוב ֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר, ֵמֵאֶׁשת ִמְדָיִנים ָוָכַעס", ענדערש זיצן אין מדבר וכו' ווי  כא, יט):
 צו זיצן אין א פלאץ וואס ברענגט ווייטאג און כעס.

אין סתם א קאנטרי וואו עס איז נישט דא קיין רב אדער פארן ווי איידער צו 

בלייבן אין שטאט; אויף דעם איז געזאגט געווארן צו איז שוין ענדערש  -ערליכער איד 
"ִתיבּו ַאִּקיְלְקֵלי ְּדָמָתא  (הוריות יב.):וואס רב משרשיא האט געזאגט פאר זיינע קינדער 

יָתא", ענדערש זאלט איר זיצן אין די מיסט פון די ְמַחְסָיא, ְוא ִּתיבּו ַאַּפְדֵני ְּדפּוְמְּפִד 
שטאט מתא מחסיא ווי צו וואוינען אין די פאלאצן פון פומבדיתא. ווייל אין די שטאט 

מתא מחסיא האבן געוואוינט ערליכע אידן, אבער אין פומבדיתא האבן געוואוינט נישט 
ערש זיצן אין די מיסט ערליכע אידן, האט ער געזאגט פאר זיינע קינדער זיי זאלן ענד

 פון מתא מחסיא וכו'.

דא איז ממש די זעלבע זאך; ענדערש בלייבן אין שטאט וואו עס איז ממש איין 
שטיק מיסט פלאץ השם ישמרינו, ווי צו גיין אין א קאנטרי וואו עס איז נישט דא קיין 

 יראת שמים.

ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֲהֵרי  "ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין (אבות ג, ב):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶזה מֹוַׁשב ֵלִצים", אז צוויי מענטשן קומען זיך צוזאמען און מען רעדט נישט פונעם 
אייבערשטן, מען רעדט נישט ווי אן ערליכע איד דארף רעדן, איז דאס שוין א מושב 

אס א מושב לצים; אזוי אויך, אויב מען פארט אין א קאנטרי אן דעם אייבערשטן איז ד
 לצים.
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דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל זאלסט וויסן דאס חשיבות פון זיין מיט 

ערליכע אידן, בפרט תלמידי היכל הקודש וואס זיי זענען די באהאלטענע צדיקים פון 
 אונזער דור.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איבערטייטשן די שיעורים אויף לשון הקודשמחזק מיט'ן 

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "בניסן, י זב, כ"-שמיני '' פהיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

איך האב זייער הנאה געהאט צו זען אז דו האסט היינט ווייטער מתרגם געווען א 
 .שיעור פון שלום בית

ווען א מענטש איז זוכה  ;גרויס דיין זכות איז דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי

איז דער מענטש א בן עולם  -צו מחזק זיין א צווייטן איד, פרייליך מאכן א צווייטן איד 
 .הבא

אליהו הנביא האט אמאל באגעגנט רבי  (תענית כב.): פארציילןחכמינו זכרונם לברכה 

ענטשן אז זיי זענען בני עולם ברוקא אויפן גאס און ער האט אים געוויזן אויף צוויי מ
הבא, ווייל זיי גייען ארום פרייליך מאכן אידישע קינדער, זיי שמייכלען צו יעדן איינעם. 

ן ווי צוויי מענטשן קריגן זיך מאכן זיי דארט פרייליך ביז זיי בעטן זיך הווען זיי זעאון 
כל שכן ווען א  איבער; זעט מען פון דעם דאס גרויסקייט פון מחי' זיין א צווייטן,

טויזענטער מענטשן אויף איין  רמעגליכקייט צו מחי' זיין צענדליגע ימענטש האט ד
ווערט געזען וואס דו ביסט מתרגם א שיעור און דו זיצט זיך ביי דיר אין טראק  .מאל

 איז דאך זיכער דיין זכות זייער גרויס. -טויזענטער מענטשן בלי גוזמא  רצענדליגעדורך 

וויל און עמט זיך דער ס"מ אויף אלע וואס זענען מחזק אידישע קינדער דעריבער נ

 ;אזוי וועלן די מענטשן מער נישט אנגיין אין זייער הייליגע ארבעטווייל  ,ברעכןעזיי צ
 (עיין חיי מוהר"ן, סימן רכ"ח): ווייל דער רבי האט געזאגט ,צןושט ניאבער עס וועט אים גארנ

 "!אויסגעפירט און איך וועל אויספירןאיך האב  -"נצחתי ואנצח 

דו וועסט נאך ארויס גיין פון דיין דחקות און פון  !דערוליבער בר זיךשטארק 
זיי ווייטער ממשיך צו מתרגם זיין די שיעורים אויף לשון הקודש, מיט  ;דיינע חובות

 וועלט און יענע וועלט. ערדעם וועסטו זיך איינקויפן ד
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איד, א  רא טייערע ,מען צו מיר א איד פון מעקסיקאפאר פסח איז ארויף געקו

אס וורגם וער האט באקומען פאר א יאר צוריק א חיזוק יומי מתאז ער זאגט מיר  ;מלמד
יעצט איז ער דאס מתרגם אויף ספאניש און ער שיקט . יין לעבןזהאט אים געטוישט 

נישט קיין לשון נדערטער אידן וואס קענען נישט קיין אידיש און ודאס ארום פאר ה
 דאס איז אין דיין זכות. ;הקודש

 ... ןוז רגעב א גריס פאר דיין טייערע

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 מחזק מיט'ן איבערטייטשן די בריוו אויף לשון הקודש

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "בניסן, י זב, כ"-שמיני '' פהיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... תחי' לכבוד

אויף לשון הקודש, געווען מתרגם איר האט  אסאיך האב היינט געזען די בריוו וו
 .איר האט מיר ממש מחי' געווען

וואס איז מחזק א צווייטן  םאיר קענט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון דע

"א נשמה קומט אראפ  :האט געזאגט עלינוכותו יגן דער בעל שם טוב הקדוש ז ;ידא
ציג יאר איז עטן איד איין מאל אין זיבינאר א טובה טון פאר א צווי -אויף דער וועלט 

נדערטער אידן, נישט נאר איין מאל אין ובפרט אז מען איז מחי' ה ;כדאי"אלעס שוין 
זיי זאלן וועלן  ציג יאר, נאר טאג נאך טאג שיקט מען זיי בריוו מיט חיזוק ווערטערעזיב

 אנגיין ווייטער מיט עבודת השם יתברך.

אייך און זייט ווייטער ממשיך מתרגם צו  טשטארק :דעריבער בעט איך אייך זייער

 .זיין סיי די מכתבים און סיי די דרשות

 ;נאך אביסל עפענען מיר אויף דעם וועבסייט "ברסלב סענטער" אויף לשון הקודש
דארט וועט זיין אלע בריוו אויף לשון הקודש און איר וועט קענען מחי' זיין טויזענטער 

 .להואידן מיט איין פע

ווען זיי זענען געקומען קיין אז  דערציילןמיין באבע עליה השלום פלעגט 
געבן איין  ןנאכן קריג האבן זיי געזען א נייע זאך, מען קען קאכן עסן מיט עאמעריק

אינדערהיים ווען מען האט  ;אינדערהיים איז דאס נישט געווען ...קנעפל אויפןדריק 
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 .היינט איז עס זייער גרינג בערגעוואלט קאכן עסן איז דאס געווען א גאנצע מעשה, א

 ."מען געבט א דרוק דעם קנעפל, קאכט זיך אין טעפל" :זיי פלעגן זינגען א גראם

ל האט מען זיך געדארפט ארום אמא ;תחי'... דאס זעלבע זאג איך אייך מרת 
ך און קרעטשמעס וכו' וכו' ארויס צו שלעפן מענטשן פון זייער עשלעפן אין שטעטל

היינט קען מען זיצן אין שטוב אבער , וואו זיי זענען נעבעך געווען פארזינקען בלאטעס
 קנעפל מאכסטו קלאר יענעמס קעפל". אויפןאון "מיט איין דרוק 

 .איך וועל אייך נאך שרייבן ;צו די בחורים איך דארף אריין לויפן

... 

~~~~~~~~~~ 
 יישר כח פאר'ן ארויסהעלפן מיט די קעמפ

לעומר, שנת תשע"ח לפרט  "בניסן, י זב, כ"-שמיני' ' פהיום  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 ... נרו יאיר לכבוד

נאך איך האב זייער הנאה אז דו האסט אראפגעהאנדלט די פרייז פארן קעמפ און 
מער האב איך הנאה אז דו האסט נאך דעם געפיל פאר די ישיבה; דו שפירסט נאך אז 

די ישיבה איז דיין פריוואטע זאך און דו העלפסט מיר ארויס אז מיר זאלן קענען ארויס 
פארן אין קעמפ מיט די תלמוד תורה און ישיבה. דאס איז מיר נאך מער חשוב, ווייל 

 אלסט מיר העלפן ווייטער מיט די מצוה פונעם קעמפ.איך וויל זייער שטארק דו ז

קוקנדיג צוריק האסטו א גרויסער חלק אין די מוסד; במשך די אלע לעצטערע יארן 
האסטו מיט מסירות נפש אהער געשטעלט א קעמפ וואו מיר זאלן קענען ארויס גיין 

ט היינט מיט די ישיבה און תלמוד תורה. דעריבער פריי איך מיך זייער אז דו האס
געהאנדלט אויפן פרייז וכו', אזוי וועלן מיר קענען גיין דאס יאר אין קעמפ זיך מחזק 

 זיין מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
אריינצוברענגען אז פרנסה קומט נאר פונעם אייבערשטן;  –א שליסל חלה 

קינדער וואס זעהן די טאטע לערנען וועלן דאס נאכמאכן; זען צו העלפן אז די ווייב 

 זאל קענען קומען צו די יערליכע פארטי.
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ב, כ"ח ניסן, י"ג לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'פרב שבת ע בעזרת ה' יתברך

 קטן

 רלכבוד ... נרו יאי

די וואך שבת פירט מען זיך צו מאכן א שליסל אויף די חלה, כדי צו געדענקען 
אז די מפתח פון פרנסה איז אין די הענט פונעם  (תענית ב.)וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אייבערשטן; מען זאל זיך נישט צעברעכן אדער גרויס האלטן מיט די פרנסה וואס מען 
 –שולדיג אז ער האט נישט קיין געלט, אדער פארקערט האט, כאילו דער מענטש איז 

אויב דער מענטש איז געלונגען האט ער מער געלט, ווייל געלט קומט פונעם 

"א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם", פרנסה האט  (קהלת ט, יא):אייבערשטן, אזוי ווי שלמה המלך זאגט 
ר, ְוַגם א  ַלּיְֹדִעים ֵחן"; אלעס איז נאר פונעם נישט מיטן מענטש, "ְוַגם א ַלְּנבִֹנים עֹׁשֶ

 אייבערשטן.

דעם שבת זענען מיר מסיים מסכת הוריות; מיר האבן שוין היינט מקדים געווען 
און דו וועסט  אדער סיום אין ישיבה. איך האף אז דו האסט מסיים געווען דעם מסכת

 מאכן א שיינע סיום מיט דיין משפחה.

ווי דער טאטע לערנט און ענדיגט א מסכתא נאך א  ווען די ווייב און קינדער זעהן
מסכתא ברענגט דאס אריין אין זיי א חשקת התורה; זיי וועלן נאך מאכן וואס זיי האבן 

 געזען ביי זייער טאטע.

זונטאג מאכן מיר א פארטי פאר די מוסדות; זע צו העלפן דיין ווייב אז זי זאל 
 קענען קומען.

 א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
דער רבי לערנט אונז וואס איז דער עיקר אין לעבן; זיך אויפפרישן צו לערנען 

יעדן טאג א דף גמרא; די מורא'דיגע סגולות פון א דף גמרא; קלוג איז דער מענטש 

וואס נעמט אן דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן; די גרויסע רחמנות אויף א 

 ימודמענטש וואס לאכט אפ פונעם דרך הל

 חשנת תשע"ט"ו לעומר, , לסדר טהרה, א' דר"ח אייר' איום  - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

 ... נרו יאיר לכבוד
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אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן וואס לערנט אונז מיר זאלן 

דער לעבן מיט תכלית, מיר זאלן וויסן אז דער וועלט איז נאר א צייטווייליגע זאך און אז 
עיקר דארף מען אריין כאפן גוטע זאכן וואס דאס וועט אונז באגלייטן אויף יענער 

 וועלט.

מסכת זבחים; וויל איך דיר מחזק זיין  -היינט אנגעהויבן א נייע מסכתא מיר האבן 
זאלסט אנהייבן היינט דעם דף גמרא, ווייל עס איז א שאד אויף יעדן טאג וואס גייט 

"ַּתְלמּוד"  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ריד):ה. דער הייליגער רבי זאגט אריבער אן לימוד התור

ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהְקִליָּפה ֲהַמְחַטאת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית ֶׁשִּנְקֵראת "ִליִלית", ווען א 
מענטש לערנט גמרא פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט אראפ א מענטש אין פגם 

 הברית.

"ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהָרע, ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין",  (קידושין ל.):נם לברכה זאגן חכמינו זכרו
דער אייבערשטער זאגט: איך האב באשאפן דעם יצר הרע, אבער איך האב א רפואה 

פארן יצר הרע, דאס איז די הייליגע תורה וואס איז א מעדיצין קעגן אים, "ִאם ַאֶּתם 
ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אויב לערנט איר תורה וועט איר נישט זיין  עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם

אונטער די הענט פונעם יצר הרע, "ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", 
 אבער אויב לערנט מען נישט קיין תורה איז מען אין זיינע הענט.

צים; הייב פון היינט אן צו לערנען זיי נישט קיין בטלן און זוך דיר נישט קיין תירו

א דף גמרא יעדן טאג, דאס וועט דיר אויסוואשן פון אלע דיינע שלעכטע מעשים וכו'. 
עס איז נישט דא נאך א זאך וואס רייניגט דעם מענטש פון זיין שלעכטס ווי לערנען 

 גמרא.

 יטשן די צדיקים ""ְּגָמָרא ְגמֹור ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא"; טי (שבת קו:):חכמינו הקדושים זאגן 

וועסטו פארשניידן  –אויב דו לערנסט גמרא, דעמאלט "ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא"  –ְּגָמָרא ְגמֹור" 
אלע קליפות וואס נעמען ארום די נשמה הקדושה. ווייל "ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא" איז א לשון פון 

ּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה", וואס "ְלַזֵּמר ֶאת ָּכל ֶהָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ֶאת ָּכל ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַה 
דאס גייט ארויף אויף נשמות ישראל; און ווען מען לערנט תורה ווערן אלע קליפות 

 פארברענט.

קוק נישט צי דו פארשטייסט וואס דו לערנסט; דו זאג נאר די ווערטער פון די 
א, ַעם ָהָאֶרץ "ָאַמר ַרִּבי ַאָח  (שיר השירים רבה ב, טו):הייליגע גמרא. חכמינו הקדושים זאגן 

ֶׁשּקֹוֵרא ְלַאֲהָבה ֵאיָבה, ְּכגֹון ְוָאַהְבָּת ְוָאַיְבָּת, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה'", 
אן עם הארץ וואס זאגט די ווערטער פון די תורה מיט גרייזן; אנשטאט זאגן: "ְוָאַהְבָּת 

טן, זאגט ער: "ְוָאַיְבָּת ֵאת", מען זאל פיינט ֵאת ה'" מען זאל ליב האבן דעם אייבערש



תשע"ח ְקדֹוִׁשים - ַאֲחֵריפ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        י | 

"ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה", איך האב ליב זיינע  (שיר השירים ב, ד):האבן, זאגט דער אייבערשטער 

אפילו ער  -גרייזן; ווייל ביים אייבערשטן איז זייער באליבט דער וואס לערנט תורה 
אגט עס מיט גרייזן, ער זאגט דאס פארשטייט נישט וואס ער לערנט און אפילו ער ז

פארקערטע וואס מען דארף ווען זאגן, אזוי באליבט איז ביים אייבערשטן דער וואס 
 לערנט תורה, עיין שם.

איך האף אז דו וועסט זיך גוט בארעכענען און אנהייבן לערנען די הייליגע תורה, 
וועסטו שפירן אלע טעמים סיי חומש, סיי משניות, סיי גמרא און אזוי ווייטער; דעמאלט 

 אין לעבן.

הער נישט צו צו די לצים וואס שפעטן אפ פון רבינ'ס "סדר דרך הלימוד"; געדענק 
"ִאם  (משלי ט, יב):דעם פסוק וואס מוהרא"ש פלעגט חזר'ן מיט אונז, שלמה המלך זאגט 

יז קלוג, ער נעמט אן די ווערטער ְלַבְּד ִתָּׂשא"; ווען איינער א -ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ָּל, ְוַלְצָּת 
פון די תורה, ער נעמט אן די ווערטער פון די הייליגע צדיקים, טוט ער קיינעם נישט 

קיין טובה, ער טוט נאר פאר זיך אליינס א טובה, און ווען איינער מאכט ליצנות פון די 
 פון זיך אליינס ליצנות. ער ווערטער פון צדיקים, מאכט

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני, ֶׁשא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם  (שיחות הר"ן, סימן נא):זאגט דער הייליגער רבי 

ָהעֹוָלם", דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר, די וועלט נארט אייך, לאזט אייך נישט 
א גאנץ לעבן און ער האט נעבעך ניטאמאל  ןלעבקען אפא מענטש ווי נארן; מען זעט 

לעבן תנ"ך, ששה סדרי משנה, בבלי ירושלמי תוספתא, געענדיגט אפילו איין מאל אין 
 רמב"ם טור שולחן ערוך, ספרי הזוהר והתיקונים וכו' וכו'.

דעריבער בעט איך דיר זייער, שטארק דיר און הייב אן לערנען די הייליגע תורה, 

 וועט דיר גוט זיין אויף דער וועלט און אויף יענער וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אריינצולייגן יראת שמים אין די קינדער ביים עסןזע 

 חשנת תשע"ט"ו לעומר, , לסדר טהרה, א' דר"ח אייר' איום  - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

 ... נרו יאיר לכבוד

זע צו רעדן צו די קינדער פון אמונה בשעת דו טיילסט זיי עסן ביי מיטאג אין חדר; 

אס וועט אריין ברענגען אין זיי א חשק אז זאלסטו זיי דערציילן מעשיות פון צדיקים, ד
 זיי וועלן אויך וועלן זיין צדיקים.
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ווען א איד עסט איז זייער א גרויסע צייט,  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):דער רבי זאגט 

מען קען זוכה זיין עס זאל ווערן א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, אזוי ווי עס שטייט 
י ֲהם"; דעריבער אז דו ביסט געשטעלט פון די מוסד צו זיין  (רות ב, יד): "ְלֵעת ָהאֶֹכל ֹּגׁשִ

מיט די קינדער בשעת זיי עסן, זאלסטו זען אריין צו לייגן אמונה אין זיי בשעת דו 
טיילסט זיי דאס עסן, דאס קענסטו טון דורך זיי דערציילן מעשיות פון די הייליגע 

 חכמים און פון צדיקים.

אברהם אבינו האט מגלה געווען פאר די גאנצע  (סוטה י:)נו זכרונם לברכה זאגן חכמי

וועלט אז עס איז דא א באשעפער. ער האט אריין גערופן געסט צו זיך אין שטוב און זיי 
געגעבן צו עסן און צו טרינקען, "ְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ָעְמדּו ְלָבְרכֹו", ווען זיי האבן 

אים געקומען באדאנקען, "ָאַמר ָלֶהם, ְוִכי ִמֶּׁשִּלי ַאַכְלֶּתם, ִמֶּׁשל ֱאֵהי  אפגעגעסן זענען זיי
עֹוָלם ַאַכְלֶּתם!"  האט זיי אברהם אבינו געזאגט: מיר דאנקט איר? די עסן איז נישט 

מיינס, דאס באלאנגט פארן אייבערשטן, "הֹודּו ְוִׁשְּבחּו ּוֵבְרכּו ְלִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם", 
יבערשטן וואס ער האט אלעס באשאפן; אזוי האט ער אריין געברענגט דאנקט דעם אי

דעם אייבערשטן אין אלע מענטשן. זעט מען פון דעם אז בשעת מען עסט דעמאלט איז 
 א צייט וואס מען קען אריין ברענגען אמונה אין מענטשן.

ת ַהָּמזֹון ִנְתַוַּדע ַהֵּׁשם "ַעל ְיֵדי ִּבְרּכַ  (ספר המידות, אות אכילה, חלק ב', סימן ג):דער רבי זאגט 

ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם", דורך ברכת המזון ווערט דער אייבערשטער באוואוסט אויף דער 
וועלט; אזוי ווי אברהם אבינו האט געטון. מען הייבט אן פארשטיין אז אלעס איז דער 

 אייבערשטער, ער מאכט אלעס זאל וואקסן און ער איז מהוה די גאנצע וועלט.

ווען מען ענדיגט עסן בענטש מיט זיי; אויך זאלסטו זינגען מיט זיי אין אידיש 
אויף יעדע פרט וואס מען האט געגעסן. אזוי ווי דער רבי  -"שכוח אייבערשטער..." 

אז ווען ער איז געווען נאך א קליין קינד פלעגט ער  (חיי מוהר"ן, סימן רלז)האט דערציילט 
ף יעדן פרט וואס ער האט געגעסן, דער רבי האט געזאגט: דאנקען דעם אייבערשטן אוי

"איך האב מיר נישט באגנוגט מיט ברכת המזון"; אזוי זאלסטו טון מיט די קינדער, לייג 

אריין אין זיי אמונה זיי זאלן וויסן אז דער אייבערשטער איז דא. דער אייבערשטער איז 
 מיט אונז, ביי אונז און נעבן אונז.

ן שטארק דיין ווייב; פארגעס נישט אז עס איז דיין מצוה פרייליך שטארק דיר או

ַּבְעָלּה  -"ִאָּׁשה (קידושין לד:): צו מאכן די ווייב, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ְמָחּה".  ְמשַֹ

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

... 
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~~~~~~~~~~ 
דל און געלאסן אין שטוב; אז מען רעדט צום אייבערשטן זיך פירן און רעדן איי

אלעמאל און איבעראל קען מען זיך באהערשן אפילו ווען זאכן גייען נישט ווי אזוי מען 

דאס הייסט אן ערליכער איד; אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז מען זוכה אופצוצוען  –וויל 

 ספרים.שיינע דורות; זיך אויפפרישן צו לערנען דעם רבינ'ס 

אייר, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ר"חיום ב' לסדר טהרה, ב' ד - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

  לכבוד ... נרו יאיר

איך בעט דיר זייער זאלסט אכטונג געבן אין שטוב ווי אזוי דו רעדסט. חכמינו 

"ִמיָּבֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַלף ַנְפֵׁשיּה ְּבִניחּוָתא", א מענטש  (תענית ד.):זכרונם לברכה זאגן 
 (קהלת יא, י):דארף זיך צוגעוואוינען זיך צו פירן רואיג און געלאסן, אזוי ווי עס שטייט 

."ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב" 

ווען א מענטש רעגט זיך נישט און ער איז נישט מקפיד אויף יעדע זאך, דאס איז 
(עירובין אז דער מענטש אז אן ערליכער איד. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן  א סימן

"ָאַמר ַרִּבי ִאיָלעִאי ִּבְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ָאָדם ִניָּכר, ְּבכֹוסֹו ְּבִכיסֹו ּוְבַכְעסֹו", מען קען  סה.):
פעלער דערקענען א מענטש צי ער איז אן ערליכער איד ביי דריי פעלער, איינע פון די 

"ֶׁשֵאינֹו ַקְּפָדן יֹוֵתר ִמַּדאי", ער איז נישט מקפיד  (שם):איז "ְּבַכְעסֹו", אזוי ווי רש"י זאגט 
 אויב עס גייט אים נישט ווי אזוי ער וויל.

אז מען נעמט דעם רבינ'ס עצה פון התבודדות, מען לעבט מיטן אייבערשטן און 

ן שטייט, דעמאלט געדענקט מען מען רעדט צום אייבערשטן וואו מען גייט און וואו מע
אז דער אייבערשטער פירט דער וועלט; מען רעגט זיך נישט אויף ווען עס גייט נישט 
ווי אזוי מען וויל, ווייל מען ווייסט אז אלעס איז דער אייבערשטער. און אודאי און 

אודאי האט מען א ריינע דיבור, מען שעלט נישט ווען עפעס אומאנגענעם פאסירט. א 
ענטש וואס שעלט קללות איז א סימן אז ער האט נישט קיין אמונה, ער לעבט נישט מ

"ָאָדם ָהָרִגיל  (ספר המידות, אות קללה, חלק ב', סימן א'):מיטן אייבערשטן, אזוי ווי דער רבי זאגט 
ִּבְקָללֹות, הּוא ֵמעֹוָלם ַהּתֹוהּו", איינער וואס איז צוגעוואוינט צו שעלטן, דער איז אין 

והו, ער לעבט אן אמונה, ביי אים איז אלעס תוהו ובוהו. און אזוי אויך עולם הת
פארקערט: "ָהָרִגיל ִּבְבָרָכה, הּוא ֵמעֹוָלם ַהִּתּקּון", ווער עס בענטשט יעדן איינעם, דער 

איז אין עולם התיקון; ביי אים איז אלעס פארראכטן, ער ווייסט אז קיינער קען אים 
ם נישט שעדיגן און קיינער קען אים גארנישט צו נישט שלעכטס טון, קיינער קען אי

 נעמען, דערפאר קען ער בענטשן יעדן איינעם.
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אז מען פאלגט דעם רבי'ן, מען נעמט אן דעם רבינ'ס וועג בתמימות ובפשיטות, 

איז דער גאנצער לעבן אן אנדערער לעבן, מען לעבט א חיים טובים. מען קריגט זיך 
נישט מיט קיינעם, בפרט אין שטוב, און אז עס גייט נישט ווי מען וויל שעלט מען נישט, 

(ספר המידות, אות בנים, שיינע דורות. ווייל דער רבי זאגט דורכדעם איז מען זוכה אויפצוציען 

"ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשֵהם ְמַקְלִלים ֶאת ַעְצָמם, ֵאין ְמַגְּדִלים ֶאת ְּבֵניֶהם", אויב מאן און  סימן צג):

ווייב שעלטן זיך איינער דעם צווייטן וועלן זיי נישט זוכה זיין אויפצוציען זייערע 
נדער זעהן ווי די עלטערן קריגן זיך, ווערן זיי זייער דערשראקן; קינדער, ווייל ווען די קי

 זיי לעבן שטענדיג אין פחדים און זיי וואקסן אויף פעלערהאפטיג רחמנא לצלן.

מיר האבן א רבי וואס געבט אונז אזעלכע וואונדערבארע עצות אויף יעדן פרט אין 

לן מיר זוכה זיין צו אלעס גוטס לעבן, דארפן מיר זען צו לערנען דעם רבינ'ס ספרים, ווע
 בזה ובבא.

היינט נאכט וועט נישט פארקומען די וועכענטליכע שיעור; איך האב א משפחה 

שיעור וועט זיין אם ירצה ה' זיין מיטוואך  ערשמחה וואס איך דארף מיטהאלטן. ד
 נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 תורהמיט'ן ארויס העלפן תורה, האט מען א גלייכער חלק אין די 

אייר, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ר"חיום ב' לסדר טהרה, ב' ד - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

  לכבוד ... נרו יאיר

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס דו העלפסט מיר מיט די ישיבה וכו'.

עס איז פאר אונז א זכיה אז מיר קענען האבן א חלק אין העלפן פארשפרייטן די 
ויפיל מיר וועלן נאר טון פארן רבי'ן וועלן מיר נישט קענען אמונה פאר די וועלט; ו

 באצאלן אויף וואס דער רבי האט מיט אונז געטון און וואס ער טוט מיט אונז.

לאמיר נישט פארגעסן ווי אזוי מיר האבן אויסגעזען פאר מיר האבן זיך דערוואוסט 
עצט אנעם רבי'ן; פונעם רבי'ן, און לאמיר נישט פארגעסן וואס מיר זענען נאך י

דעריבער דארפן מיר זיך פרייען אז מיר קענען העלפן דעם רבי'ן מיטן פארשפרייטן 
 זיינע ספרים און ווערטער פאר די גאנצע וועלט.

זוממער איז שוין דא, וויל איך דיר בעטן אויב דו קענסט פאררעכטן די ערקאנדישן 

ד התורה וואס די בחורים לערנען. אין ישיבה; מיט דעם וועסטו האבן א חלק אין די לימו
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"ִׁשְמעֹון ֲאִחי ַעַזְרָיה", זאגט רש"י, פארוואס  (זבחים ב.):אזוי ווי מיר געפונען אין גמרא ביי 

רופט מען אן אין די גמרא שמעון דער ברידער פון עזריה? "ַעל ֵׁשם ֶׁשַעַזְרָיה ָעַסק 
ה ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ְוִהְתנּו ֵּביֵניֶהן ֶׁשְּיֵהא ִּבְפַרְקַמְטָיא, ְוִסיֵּפק ָצְרֵכי ִׁשְמעֹון ָאִחיו ְּבָׁשעָ 

ֵחֶלק ְלַעַזְרָיה ִּבְׂשַכר ַּתְלמּודֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון", עזריה האט געהאלפן אז זיין ברידער שמעון 
זאל קענען לערנען און ער האט זיך אויסגענומען אז ער וועט נעמען א חלק פון שמעון'ס 

גמרא שמעון דער ברידער פון עזריה; דאס תורה, דערפאר רופט מען אים אן אין די 
זעלבע זאג איך דיר, אז דו וועסט פאררעכטן די ערקאנדישן וועסטו האבן א חלק אין די 

 תורה וואס די בחורים לערנען.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 געעפנט דעם נייעם כולל "היכל הקודש" ברסלב

אייר, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ר"חיום ב' לסדר טהרה, ב' ד - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

 לכבוד די חשוב'ע כולל אינגעלייט "תלמידי היכל הקודש" נרם יאיר

איך פריי מיך זייער אז מיר האבן זוכה געווען צו עפענען דעם כולל וואו מען וועט 

 לערנען גמרא און הלכה.

"אֵֹהב ה' ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון  (תהילים פז, ב):אויפן פסוק  (ברכות ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב", אז דער אייבערשטער האט ליב ווען מען לערנט הלכה מער ווי 

הּוא אלע אנדערע לימודים, ווייל "ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוך 
ָּבעֹוָלמֹו, ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד", פון ווען מיר האבן פארלוירן דעם בית 

דעם אייבערשטנ'ס הויז, וואוינט דער אייבערשטער דארט וואו מען לערנט  -המקדש 

הלכה; דערפאר האט דער רבי זייער מקפיד געווען אז יעדער איד דארף לערנען יעדן 
 ."ן, סימן כט)(שיחות הרטאג הלכה 

דעם ערשטן שעה פונעם טאג זאלט איר לערנען דעם דף גמרא, נאכדעם וועט מען 

לערנען צוויי שעה פארמיטאג און צוויי שעה נאכמיטאג הלכה. פארמיטאג זאלט איר 
הלכות שכירות וקבלנות, און נאכמיטאג  -לערנען הלכות שבת; הייבט אן סימן רמ"ב 

 ע סימנים, היינט הייבט אן סימן רע"א ביז ש"א.זאלט איר לערנען די גרינגער

דער עיקר זאלט איר אינוועסטירן אינעם יסוד; דאס הייסט, אויב איר ווילט גוט 
דורך די גמרא רש"י און אקענען הלכה זאלט איר אנהייבן פון די גמרא. לערנט גוט 
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מחבר וועט  תוספות, נאכדעם גייט צום טור בית יוסף, אזוי ווען איר וועט קומען צום

 איר זיין קלאר.

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט זוכה זיין צו דעם וואס די הייליגע חכמים 
"ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ַּבר ִחָייא, ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוִנְכָנס ְלֵבית ַהֶּמְדָרׁש ְועֹוֵסק  (ברכות סד.):זאגן 

 ."ר ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאִהים ְּבִצּיֹוןַּבּתֹוָרה, זֹוָכה ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ֶׁשֶּנֱאַמ 

... 

~~~~~~~~~~ 
 באדאנקט זיך פאר'ן אהערשטעלן די פארטי

אייר, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ר"חיום ב' לסדר טהרה, ב' ד - בעזרת ה' יתברך
  "קלפ

  תחי'. ...לכבוד מרת 

אזא שיינע פארטי פאר די וואויל איז אייער חלק אז איר האט אהער געשטעלט 

ישיבה, איר האט אוועק געגעבן טעג און וואכן אז דאס זאל זיין מיט הצלחה; געלויבט 
 דעם אייבערשטן אז עס איז געווען מיט הצלחה.

יעצט ווען מיר ציילן די טעג פון ספירה פאר קבלת התורה, איז די פאסיגע צייט 

ווען  (שיר השירים רבה א, ד):כרונם לברכה זאגן צו מאכן די פארטי פארן מוסד, ווייל חכמינו ז
דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די אידן, האט דער אייבערשטער געבעטן 

פון די אידן "ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ֶׁשִּתְׁשְמרּוָה", ברענגט מיר א גאראנטי אז איר וועט 
ען אסאך ערבים, אבער דער היטן די תורה, האבן די אידן פרובירט צו ברענג

אייבערשטער האט אויף אלעמען געענטפערט: "ֲעֵרְב ָצִרי ָעֵרב", דער ערב אליינס 
דארף א גאראנטי, ביז די אידן האבן געזאגט: "ָּבֵנינּו עֹוְרִבים אֹוָתנּו", אונזערע קינדער 

ׁש ָּברּו הּוא ָהא זענען אונזערע גאראנטיס אז מיר וועלן האלטן די תורה, "ָאַמר ַהָּקדֹו

ִמִּפי עֹוְלִלים  (תהלים ח, ג):ַוַּדאי ֲעֵרִבים טֹוִבים, ַעל ְיֵדיֶהם ֶאְּתֶנָּנּה ָלֶכם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז", דאס זענען גוטע גאראנטיס, בזכות די קינדער וועל איך ענק געבן די 

רשטער האט גענומען אונזערע קינדער פאר א תורה; זעט מען פון דעם אז דער אייבע
גאראנטי אז מיר וועלן האלטן די תורה, דערפאר איז א גרויסע זאך אז איר האט געמאכט 

 א פארטי פארן מוסד מיר זאלן קענען אנגיין מיט די חדר און מיידל סקול.

בזכות וואס איר העלפט די מוסדות זאלט איר האבן נחת פון אייערע קינדער; איר 
 זאלט זוכה זיין זיי צו מגדל זיין לתורה ולמצות ולמעשים טובים. 
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דער אייבערשטער זאל העלפן אייער בר מצוה בחור זאל אויסוואקסן לשם 

ולתפארת; איך בין אים מחזק יעדן אינדערפרי. איך האב זייער הנאה אז ער קומט צו 
ר וועט ער ווייטער דעם דף גמרא שיעור און איך האף אז ווען ער וועט ווערן א בחו

קומען, ווייל זייער אסאך מאל ווען די קינדער וואקסן אויף קומען זיי שפעטער אין 
ישיבה, דאס קומט ווייל עלטערן האבן א טעות, זיי מיינען אז מען טאר נישט וועקן א 

 בחור.

תחי', דאס וואס איך האב געלערנט אלץ בחור איז אלעס  ...מרת וויסן זאלט איר 

יערע מאמע תחי'; זי פלעגט זיצן אויף מיין בעט און זינגען פאר מיר יין טיבזכות מ
זעכצן א בחור פון געווען שוין ווען איך בין דאס איז געווען  ,ניגונים איך זאל אויפשטיין

ווען זי זאל מיר לאזן שלאפן וואלט איך נאך  .יאר, אין איר זכות בין איך אויפגעשטאנען
ויל איך אייך מחזק זיין איר זאלט העלפן אייערע קינדער אלץ געשלאפן, דעריבער ו

 אויפשטיין אינדערפרי זיי זאלן קומען אין ישיבה לערנען און דאווענען.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארטיפרויען באדאנקט זיך פאר'ן אהערשטעלן די 

אייר, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ר"חיום ב' לסדר טהרה, ב' ד - בעזרת ה' יתברך

  "קלפ

  תחי'. ...לכבוד מרת 

וואויל איז אייער חלק אז איר האט אהער געשטעלט אזא שיינע פארטי פאר די 
ישיבה, איר האט אוועק געגעבן טעג און וואכן אז דאס זאל זיין מיט הצלחה; געלויבט 

 מיט הצלחה.דעם אייבערשטן אז עס איז געווען 

יעצט ווען מיר ציילן די טעג פון ספירה פאר קבלת התורה, איז די פאסיגע צייט 

ווען  (שיר השירים רבה א, ד):צו מאכן די פארטי פארן מוסד, ווייל חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די אידן, האט דער אייבערשטער געבעטן 

ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ֶׁשִּתְׁשְמרּוָה", ברענגט מיר א גאראנטי אז איר וועט פון די אידן "
היטן די תורה, האבן די אידן פרובירט צו ברענגען אסאך ערבים, אבער דער 

אייבערשטער האט אויף אלעמען געענטפערט: "ֲעֵרְב ָצִרי ָעֵרב", דער ערב אליינס 
האבן געזאגט: "ָּבֵנינּו עֹוְרִבים אֹוָתנּו", אונזערע קינדער דארף א גאראנטי, ביז די אידן 

זענען אונזערע גאראנטיס אז מיר וועלן האלטן די תורה, "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָהא 
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 ִמִּפי עֹוְלִלים (תהלים ח, ג):ַוַּדאי ֲעֵרִבים טֹוִבים, ַעל ְיֵדיֶהם ֶאְּתֶנָּנּה ָלֶכם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 

ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז", דאס זענען גוטע גאראנטיס, בזכות די קינדער וועל איך ענק געבן די 
תורה; זעט מען פון דעם אז דער אייבערשטער האט גענומען אונזערע קינדער פאר א 

גאראנטי אז מיר וועלן האלטן די תורה, דערפאר איז א גרויסע זאך אז איר האט געמאכט 
 וסד מיר זאלן קענען אנגיין מיט די חדר און מיידל סקול.א פארטי פארן מ

דער אייבערשטער זאל אייך געבן כח איר זאלט זוכה זיין אויפצוציען אייערע 
 נרו יאיר. ...קינדער געזונטערהייט, צוזאמען מיט אייער חשוב'ער מאן 

זיכער ווייסט איר וואסערע טייערער מאן איר האט; ער פירט זיך אויף מיט יראת 

ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני " (משלי ג, ד):שמים און מיט מידות טובות, ער איז געבענטשט מיט 
אין בית המדרש זעט מען אים נאר דאווענען און לערנען.ים ְוָאָדםִק ֱא ," 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
נישט קיין חילוק וויפיל מען האט שוין פרובירט;  -דער רבי לאזט נישט אויפגעבן 

דער יצר הרע מאכט זיך טאקע זייער בא'טעמ'ט אבער אים צו פאלגן איז זייער ביטער; 

א תפילה דערויף; די גרינדונג פון "כולל  –יעדער איד אין יעדע מצב קען תשובה טון 

א מתנה צום צענטן יאר; די שוועריקייטן וואס איז דורך מבית ומחוץ;  –היכל הקודש" 

מקטן ועד גדול; קיינמאל נישט אפלאזן דעם  -אלע האבן געוואלט אויסרייסן די ישיבה 

קיינמאל נישט  אפילו נאר לפנים; אן אמת'ער מקורב צום רבי'ן קען מען שוין –רבי'ן 

אוועקנעמען; די הייליגע ישיבה וואס ברענגט נענטער משיח צדקינו; וואס קען יעדער 

איד טון צו ברענגען משיח; בעטן דעם אייבערשטן צו האבן אמונה און לעבן מיט אים; 

 אז מען טוט תשובה זעט מען אז אלעס איז דער אייבערשטער.

 אייר, י"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט קטן יום ג' לסדר טהרה, ב' - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

מיר זאלן זיך דערהאלטן מיט  :דער עיקר וואס דער רבי וויל פון אונז איז איין זאך

אלע אונזערע כוחות ווייטער אנצוגיין מיט תורה ותפילה און מיר זאלן נישט אויפגעבן 
ואס מיר פרובירן צו דינען דעם ווען מיר זעהן אז עס גייט אריבער טעג און יארן ו

אייבערשטן, אבער מען קוקט זיך אן און מען זעט אז מען האלט נאך זייער ווייט פון א 
גאנצע זאך וואס דער רבי וויל; דער רבי איז אונז  ידאס איז ד .פינטעלע עבודת השם

ין מחזק, ער שטארקט אונז מיר זאלן נישט אויפגעבן ווען מיר זעהן ווי מיר האלטן א
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איין אראפפאלן, נאר מיר זאלן ווייטער דינען דעם אייבערשטן און ווייטער אנגיין מיט 

 תורה תפילה.

לאז דיר נישט צעברעכן פונעם שטן, פונעם יצר הרע; דער ס"מ האט זייער פיינט 
א מענטש און ער וויל אים אויסרייסן פון דער וועלט און פון יענער וועלט, דערפאר 

דער שטן  (משלי ה, ד):טעמ'ט פארן מענטש, אזוי ווי שלמה המלך זאגט מאכט ער זיך בא'
מאכט אויס קוקן ווי עבירות איז א גוטע זאך, אבער "ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַּלֲעָנה, ַחָּדה ְּכֶחֶרב 
ִּפּיֹות", דער סוף איז נישט גוט; דער סוף פון עבירות איז טויט, דער סוף פון שמוץ איז 

 זייער ביטער.

ויב מען טוט תשובה און מען קומט צוריק צום אייבערשטן איז גוט, ווייל דער א
דער מענטש זאל רעדן אז אייבערשטער ווארט דער מענטש זאל תשובה טון, ער ווארט 

א ווארט צו אים; יעדע ווארט וואס מען איז זוכה צו רעדן צום אייבערשטן גייט ארויף 
ל אין אלע וועלטן, אפילו דער מענטש קוקט טומרעש און א זייער הויך און מאכט א 

אויס ווי ער קוקט אויס, אויב דערהאלט מען זיך און מען שרייט צום אייבערשטן: 
טאטע! ראטעווע מיר, טאטע, העלף מיר איך זאל נישט פארלירן ביידע וועלטן, "

טאטע, וואס זאל איך טון אז איך פאל אראפ אין עקעלדיגע מעשים; טאטע, וואס זאל 

איך טון אז מיינע אויגן זענען נישט ריין, איך קוק אויף שמוץ און איך טראכט שמוץ", 

דורך דעם איז מען זוכה ארויסצוגיין פון אלעם שלעכטס; דאס איז וואס דער רבי וויל 
פון אונז, מיר זאלן אנהייבן כסדר פון דאסניי, מיר זאלן זיך מחדש זיין און זיך באנייען 

 מינוט. יעדע רגע און יעדע

נעכטן האבן מיר זוכה געווען צו עפענען א כולל: "כולל היכל הקודש", וואס איז 
; איך דאנק און לויב "מוסדות היכל הקודש"נאך א רינגעלע אין אונזער הייליגע נעץ 

 דא.שוין דעם אייבערשטן אז מיר האלטן 

רן פון אריבער במשך די יאאלץ דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וואס מיר זענען 

ווען מיר האבן געעפענט די ישיבה; ביטערע מחלוקת מבית ומחוץ, אלע האבן געשריגן 
אז דאס דארף מען אויסרייסן (היה לא תהיה), אבער געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר 

ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש "האלטן שוין צען יאר זינט מיר האבן געעפענט די הייליגע ישיבה, 
צען יאר וואס מיר לערנען מיט קינדער און בחורים אז עס איז דא א ַלה!" שוין 

באשעפער אויף דער וועלט, צען יאר וואס מיר לעבן מיטן הייליגן רבינ'ס ווערטער; 
נעכטן האט מיר דער אייבערשטער געגעבן א געשאנק פארן צענטן יאר אז מיר האבן 

 געעפענט א כולל.
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שטאט אין התאחדות הרבנים האבן זיך איך געדענק ווען די רבנים פון 

איז געווען  ,צוזאמגעזעצט דן צו זיין אויף מיר צי איך מעג האבן די ישיבה צי נישט
זייער אנגעצויגן, עס האט ממש אויסגעקוקט ווי עס איז עק וועלט; מען איז ארום 

ן מיר געלאפן צו רבנים זיי זאלן מיר העלפן (איך בין נישט געגאנגען צו קיינעם), האב
אפאר חברים דערציילט אז זיי זענען געווען ביי א גרויסן רב, איינער פון די גרעסטע 

פוסקים בזמנינו, מען האט זיך געבעטן ביי אים ער זאל שרייבן א צעטל אז ער געבט אן 
הסכמה אויף די ישיבה, האט דער רב שליט"א געזאגט אז אויב איך וועל אונטער שרייבן 

לב וועט ער מיר העלפן, ער וועט אנרופן "התאחדות הרבנים" זיי אז איך לאז אפ ברס

זאלן אפלאזן די ישיבה; זענען זיי געקומען צו מיר בעטן איך זאל דאס טון, איך האב 
 אבער נישט געהאלטן ביים שרייבן אזא צעטל אפילו נאר לפנים.

למעשה האב איך דערציילט פאר מוהרא"ש וואס יענער רב האט געזאגט, האט 

מוהרא"ש מיר געזאגט: "זאג פאר יענעם רב, אז דער רבי האט דיר שוין אפגע'מל'עט; 
דו ביסט שוין א ברסלב'ער און מען קען דיר שוין נישט אוועק נעמען פון רבי'ן. אזוי ווי 

די גוים זאגן פאר די אידן מישט אייך אויס מיט אונז, ווערט ווי אונז, דאס איז אבער 
ד קען נישט ווערן אויס איד, א איד איז גע'מל'עט, א איד האט נישט שייך ווייל א אי

נישט קיין ערלה, מה שאין כן די גוים ווערן אנגערופן פארשטאפט, אזוי ווי עס שטייט 

"ִּכי ָכל ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים", דאס זעלבע קענסטו שוין נישט אפלאזן דעם רבי'ן".  (ירמיהו ט, כה):

א שטארקע חיזוק אז מוהרא"ש זאגט מיר: "דער רבי  דאס איז פאר מיר געווען זייער
 האט דיר שוין אפגע'מל'עט".

למעשה האט דער אייבערשטער געהאלפן אז זיי זענען נישט ארויס געקומען 

מיר  ,די ישיבה שטייט ווייטער און עס וועט שטיין ביז משיח וועט קומען ,קעגן מיראנט
ן טאג געטון גוטע זאכן אז דו זאלסט וועלן קענען זאגן פאר משיח: "מיר האבן יעד

קומען וואס שנעלער", און יעדער איינער וואס וועט עוסק זיין אין הפצה, ער וועט גיין 

יעדער  -פארשפרייטן דעם אייבערשטן און דעם רבינ'ס עצות פאר אידישע קינדער 
ין דיין איינער אויף זיין וועג, וועט אויך קענען זאגן פאר משיח: "מיר האבן א חלק א

 קומען".

בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט האבן אמונה און דו זאלסט לעבן מיט אים, דו 
"ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד"; אז א מענטש לעבט מיט אמונה  (תהילים טז, ח):זאלסט לעבן מיט 

אינעם אייבערשטן וועט ער נישט קוקן קיין שמוץ אפילו ווען ער איז אויף א פלאץ וואו 
קיינער איז נישט דארט, ער וועט זיך שעמען פונעם אייבערשטן ווייל ער ווייסט אז דער 

עבן אים; ער וועט אכטונג געבן וואסערע אייבערשטער איז מיט אים ביי אים און נ
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טעלעפאון ער האט, נישט ווייל ער האט א משגיח אויפן קאפ, נאר ער וועט מורא האבן 

וואס  -"ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים", דער אייבערשטער  (שיר השירים ב, ט):פון 
עס. דאס וואס מען זעט אים נישט, ער איז אונזער משגיח; ער זעט אלעס און הערט אל

מען הערט אים נישט און מען שפירט אים נישט, דאס איז ווייל ווען א מענטש זינדיגט 
חס ושלום ווערן אים זיינע חושים פארוואלקנט, ער מאכט זיך א מסך המבדיל, אזוי ווי 

", ווען מען ֱאֵהיֶכם ְלֵבין יֵנֶכםּבֵ  ַמְבִּדִלים ָהיּו נֵֹתיֶכם"ִּכי ִאם ֲעו ֹ (ישעיהו נט, ב):עס שטייט 
 מענטש אינעם אייבערשטן.דעם זינדיגט ווערט אזוי ווי א מחיצה צווישן 

מוהרא"ש האט דערציילט אז מען האט אמאל געהערט ווי דער הייליגער בעל 
ר "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַח  (שיר השירים ב, ט):התניא זאגט שיר השירים און ער זינגט זיך דעם פסוק 

דאס אויס אזוי: "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד", אט איז דער אייבערשטער, ער  טָּכְתֵלנּו" און ער טייטש
שטייט דא; "ַאַחר", דאס וואס מיר זעהן דא אפעס אנדערש, מיר זעהן נישט דעם 

"ָּכְתֵלנּו" א וואנט;  אייבערשטן, דאס איז ווייל מיר האבן געזינדיגט און זיך געמאכט
ט תשובה נעמט מען אראפ דעם וואנט און מען זעט אז אלעס איז דער אבער אז מען טו

"ִהֵּנה  (ישעיהו כה, ט):אייבערשטער. דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, מען וועט זאגן 
 ֱאֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו, ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו".

 ייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער א

... 

~~~~~~~~~~ 
 מחזק א בחור וואס האט געדארפט אוועקמופן

 יום ג' לסדר טהרה, ב' אייר, י"ז לעומר, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  נרו יאיר... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

הערן פון דיר, איך בענק מיר שוין זייער נאך דיר; איך איך האב זייער הנאה צו 

האף אז דו וועסט פטור ווערן פון די מדינה של גיהנום און קענען צוריק קומען קיין 
 אמעריקע.

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן ביי די שיעורים, אז זיי דארפן נישט 

, זיי האבן גענוג און נאך רוסן אין קיין בחורים אין זייער טריפה'נע מיליטער (צה"ל)
זייער מיליטער, זיי ווילן פשוט אויסרייסן אידישקייט (היה לא תהיה) דורך מטמא זיין 

בחורים און מיידלעך אין זייער שמד מיליטער; געדענק אז מיט תפילה קען מען אלעס 
 פועל'ן.
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נט ביז דו בנוגע דיין דירה צי דו זאלסט עס אויפגעבן אדער ווייטער צאלן רע

קומסט צוריק; געב עס אויף. עס איז נישט כדאי צו צאלן געלט יעדע חודש אויפן חשבון 
אז דו וועסט צוריק קומען, און אפילו דו וועסט בקרוב צוריק קומען וועסטו טרעפן נאך 

בעסערס און ביליגער. בנוגע דיינע חפצים וואס ליגן דארט; בעט א חבר זאל דיר טון א 
זאמנעמען דיינע חפצים און עס דיר אפשיקן קיין ארץ ישראל, אדער אוועק טובה און צו

 לייגן ביז דו וועסט דאס קומען אפנעמען.

זע צו נעמען די ערשטע ארבעט וואס קומט דיר אונטער; דו זאלסט נישט גיין 

ליידיג חס ושלום, וואס דאס איז די ערגסטע זאך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
"ַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִזָּמה, ְוִליֵדי ִׁשָּגעֹון", גיין ליידיג ברענגט צו נישט  כתובות נט:): (עיין

גוטע זאכן און עס ברענגט צו דעפרעסיע; קוק אין די מעשה פון די בן מלך און בן 
ווי מען האט געזאגט פארן  (ספורי מעשיות, מעשה יא)שפחה וואס זענען פארביטן געווארן 

מלך אין חלום: "אויב דו ווילסט קומען צו דיין זאך זאלסטו נעמען די ערשטע  אמת'ן בן
ארבעט וואס מען טראגט דיר אן", און אזוי האט ער טאקע געטון, ער האט גענומען די 

 ערשטע ארבעט און ער איז טאקע צו געקומען צו זיין זאך.

און דו זאלסט נרו יאיר, ער זאל ווייטער ממשיך זיין בהפצה. ...  זיי מחזק האברך
ת הקודש וואס דו טוסט, אז די דרשות ואויך ווייטער ממשיך זיין מיט אלע דיינע עבוד

 פון ישיבה זאלן גיין אויף אלע שפראכן וכו'.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זוכה זיין צו טרעפן בקרוב דיין זיווג און 
 ערליכע אידישע דורות לה' ולתורתו.שיינע אויפשטעלן 

... 

~~~~~~~~~~ 
דער ריכטיגער וועג זוכה צו זיין צו גוטע קינדער; רעדן צו קינדער קלאר און 

דייטליך זיך אכטונג צו געבן פון מושחתים און מנוולים; רעדן צו די טעכטער ווי אזוי 

ם העלפט נישט דעם צו בלייבן ערליך און אפגעהיטן; נישט רעדן פון א פראבלע

פראבלעם; די וויכטיגקייט פון קומען צום וועכענטליכן שיעור; זיך דרייען צווישן 

 גוטע חברים; זיך באווייזן דאס פנים נאכן שיעור, נישט גלייך אנטלויפן.

יום ד' לסדר טהרה, ג' אייר, י"ח לעומר, שנת תשע"ח לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר
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דו האסט קינדער דארפסטו אכטונג געבן אויף זיי; גוטע קינדער נעמט מען אז 

נישט אראפ פון בוים. אויב מען וויל זוכה זיין צו גוטע קינדער דארף מען אכטונג געבן 
 אויף זיי ווען זיי זענען נאך יונג.

ֵדי ֲחנּוָּכה "ַעל יְ  (ספר המידות, אות בנים, סימן נד):מוהרא"ש זאגט, דאס וואס דער רבי זאגט 

דורך נר שבת און נר חנוכה איז מען זוכה צו ְוֵנר ַׁשָּבת ֲהֵוי ֵלּה ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים", 
קינדער תלמיד חכמים; דאס מיינט צו זאגן אויב עלטערן אינטערעסירן זיך וואס דער 

ין צו ערליכע קינד טוט, מיט וועם דער קינד חבר'ט זיך וכו' וכו', דאן וועלן זיי זוכה זי

"ִחּפּוׂש ִמֵּנרֹות, ְוֵנרֹות ִמֵּנר", מען לערנט ארויס  (פסחים ז:):קינדער. אזוי ווי מיר געפינען 
אז מען זוכט אויף א זאך פון נרות; אז מען זוכט נאך די קינדער און מען קוקט זיי נאך 

ן זוכה מיט וועם זיי חבר'ן זיך, מען געבט אכטונג וואו זיי גייען וכו', דעמאלט איז מע
"ַעל ְיֵדי ֲחנּוָּכה ְוֵנר ַׁשָּבת צו קינדער תלמידי חכמים, דאס איז פשט וואס דער רבי זאגט: 

, אז מען זוכט נאכן קינד מיט וועם ער דרייט זיך וכו' וכו', ֲהֵוי ֵלּה ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים"
 דורכדעם איז מען זוכה צו גוטע קינדער.

ך פארדארבענע מענטשן, עס דרייען זיך ארום קראנקע ליידער זענען דא היינט אסא

מענטשן וואס זוכן קינדער און בחורים, זיי זוכן אומשולדיגע קרבנות וועם מכשיל צו 
זיין אין עבירות; דערפאר ליגט א חובת השעה אויף עלטערן צו רעדן צו די קינדער פון 

אז  -אן קיין רמזים  -יך קדושת הברית. מען דארף רעדן צו די קינדער קלאר און דייטל
מען דארף זיין הייליג; מען דארף זיי זאגן וואס הייליג מיינט, הייליג מיינט היטן דעם 

אות הברית, אז מען טאר נישט לייגן די הענט אויפן אות ברית קודש, און מען דארף 
. אויב היטן די אויגן וכו', און זיכער טאר דיר קיינער נישט אנרירן אויפן אות ברית קודש

איינער רופט דיר אין א זייט און כאפט דיר אן אויף דעם פלאץ וכו' דארפסטו קומען 
פארציילן, זאלסט נישט מורא האבן צו קומען דערציילן אפילו ווען יענער ווארפט אויף 

 דיר א פחד אז דו זאלסט נישט דערציילן.

ר, טאר מען זיי פארשטייט זיך אז ווען מען רעדט צו קינדער, בפרט קליינע קינדע

נישט דערשרעקן, מען דארף רעדן צו זיי נאטורליך און זיכער; נישט קעקעצן און אזוי 
אויך נישט מורא האבן אויב זיי וועלן פרעגן שאלות און מען וועט נישט וויסן וואס צו 

ענטפערן. מען זאגט זיי קלאר: "דא טאר מען נישט לייגן די הענט", פארוואס? 
דער אייבערשטער האט אזוי געזאגט"; "אויב איינער כאפט דיר דא  פארווען? "ווייל

 אן זאלסטו פארציילן פאר טאטי אדער פאר מאמי".

אויך צו די מיידלעך דארף מען רעדן פון קדושה; מען דארף זיי אנזאגן אז ווען זיי 
גייען צו א חבר'טע אדער משפחה, דארפן זיי געדענקען און וויסן אז קיינער קען זיי 



תשע"ח ְקדֹוִׁשים - ַאֲחֵרי| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כג    

נישט אנרירן אויף נישט אן איידעלע פלאץ און זיי זאגן פינקטלעך ווי וכו', קיינער מיינט 

קיינער, און ווען זיי שפילן מיט חבר'טעס זאלן זיי זיך פירן איידל, נישט שפילן דער 
שפיל וואס רופט זיך דאקטער, א שפיל וואס מען טוט זיך אויס וכו', און נישט שלאפן 

 .מיט א חבר'טע וכו'

איך ווייס אז עס איז א שווערע זאך צו רעדן דערפון; עס איז אסאך גרינגער נישט 
אריין צו גיין אין דעם שמועס וכו', אבער אויב מען רעדט נישט מיט זיי וועט זיין זייער 
שווער שפעטער ווען עס וועט פאסירן חס ושלום עפעס שלעכטס, ווען א מניוול נעמט 

שחתה און מעשה תועבה איז אזוי ווי ער נעמט א מעסער א קינד און טוט מיט אים ה
און הרג'עט דעם קינד פאר זיין גאנצע לעבן. וויפיל לעבנס וואלט מען געקענט 

ראטעווען ווען מען וואלט גערעדט צו די קינדער פאראויס?! נעם נישט אן גרינג וואס 
ייבן דערפון, מיר איז איך שרייב דיר; גלייב מיר אז מיר איז אסאך גרינגער נישט צו שר

אסאך גרינגער ארויס צו נעמען דעם גאנצן נושא, איך וויל פשוט ראטעווען דיינע 
 קינדער, זיי זאלן נישט ווערן אומגליקליך פון שלעכטע מענטשן.

היינט וועט אם ירצה ה' פארקומען די וועכענטליכע שיעור; עס איז זייער וויכטיג 

וואך, ווייל אז מען האט א גוטע סביבה פון גוטע דו זאלסט קומען צום שיעור יעדע 
חברים וועט זיך אן קלעבן אין דיר אויך גוטס. ווען מען גייט אריין אין א געשעפט וואו 

מען פארקויפט גוטע שמעקעדיגע בשמים (פערפיום), אפילו מען קויפט נישט קיין 
מענטש דרייט זיך  בשמים, הייבט מען אן גוט צו שמעקן; אזוי אויך פארקערט, ווען א

אין א פלאץ וואו עס איז דא א שלעכטע גערוך, וועט ער אנהייבן צו שמעקן פון די נישט 
גוטע גערוך. דאס זעלבע איז ברוחניות, אפילו דו פאלסט וואו דו פאלסט, דו טוסט וואס 

דו טוסט, אבער אויב דו וועסט זיך דרייען מיט ערליכע חברים, דו וועסט קומען צו די 
ורים וואס מען לערנט אין היכל הקודש, וועסטו צום סוף ווערן אן ערליכער איד, שיע

ווייל עס איז לא ימלט עס זאל זיך נישט אנקלעבן עפעס גוטס אין דיר; אבער אז מען 

האט נישט קיין ערליכע חברים, מען הערט נישט קיין חיזוק, אפילו איינער וואס איז 
 עקילט ווערן.גוט און ערליך וועט צוביסלעך אפג

נאכן שיעור לויף נישט גלייך אהיים, איך וויל דיר באגריסן וכו'; צו מאל קען 

אריבער גיין עטליכע חדשים וואס איך הער נישט פון דיר, אפילו דו קומסט צום שיעור 
און איך זע דיר ביים שיעור. איך וויל זיך אינטערעסירן ביי דיר צי אלעס איז אין 

ר גלייך נאכן שיעור גייסטו אהיים, דעריבער וויל איך דיר בעטן דו ארדענונג וכו', אבע
זאלסט ווארטן נאכן שיעור איך זאל דיר קענען באגריסן, סך הכל וויל איך דיר נאר מחזק 

 זיין און העלפן דו זאלסט האבן א גוט לעבן.



תשע"ח ְקדֹוִׁשים - ַאֲחֵריפ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        כד | 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
דער גרעסטער קונץ איז זיך אויפהייבן און אנגיין מיט לעבן אין א צייט ווען מען 

גייט אדורך שוועריקייטן; די תכלית פון יסורים און שוועריקייטן; דורכן רבי'ן איז 

מען זוכה צו האבן אמונה אין אלע אומשטענדן; א צדיק איז דער וואס טרעפט דעם 

אויפהייבן און מחי'  -ם רבינ'ס וועג איז אייגנארטיג אייבערשטן אין אלע מצבים; דע

 זיין א צווייטן איד אן קיין פשרות.

יום ה' לסדר טהרה, ד' אייר, י"ט לעומר, שנת תשע"ח לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

איך בעט דיר טייערער ברידער, קלאפ זיך נישט אראפ; עס איז נישט קיין קונץ זיך 
אראפצוקלאפן, עס איז נישט קיין חכמה ארום צו גיין מיט אן אראפגעלאזטער נאז. 

אויף יעדן איינעם גייט איבער שוועריקייטן; דער קונץ איז זיך אויפצוהייבן, דער קונץ 
איז צו קענען שמייכלען אפילו ווען עס גייט נישט ווי אזוי מען וויל, און אין דעם מעסט 

 "וויפיל ער דערהאלט זיך". -א איד  זיך דאס גרויסקייט פון

"ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  (אבות ה, ג):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ַהָּׁשלֹום ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום", אברהם אבינו 

ספרובירט מיט צען נסיונות און ער האט זיך דערהאלטן, ער איז נישט האט מען אוי
אוועק געגאנגען פון די אמונה, און ער האט ווייטער מגלה געווען די אמונה פאר די 

גאנצע וועלט. "ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום", דאס ווייזט אונז ווי 
אבינו איז געווען דבוק צום אייבערשטן; ער איז נישט אוועק געגאנגען ווייט אברהם 

 פון די אמונה אפילו ער איז דורך שווערע ביטערע נסיונות.

ווען דער אייבערשטער שיקט פאר א מענטש יסורים איז דאס נאר ווייל ער וויל 

וועט זוכן  זען צו וועם דער מענטש וועט זיך ווענדן; וועט ער קומען צו מיר, אדער ער
מענטשן אויף וועמען זיך צו פארלאזן, אדער גאר זוכן מענטשן וועם צו באשולדיגן אין 

 זיינע פראבלעמען.

ווען א מענטש לעבט מיט אמונה אינעם אייבערשטן קען אים קיינעם נישט אוועק 
נעמען פון די הייליגע אמונה; זאל אריבער גיין אויף דעם מענטש שווערע ביטערע 

(תהילים ' ירחם, וועט ער ווייטער בלייבן ביי די אמונה. אזוי ווי דוד המלך זאגט זמנים ה
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"ְּפִליָאה ַדַעת ִמֶּמִּני ִנְׂשְּגָבה א אּוַכל ָלּה, ָאָנה ֵאֵל ֵמרּוֶח? ְוָאָנה ִמָּפֶני ֶאְבָרח?"  יב):-קלט, ו

קען אנטלויפן פונעם עס איז מיר א וואונדער ווי א מענטש קען טראכטן ביי זיך אז ער 
ביסטו  –אייבערשטן, "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה", ווייל אז איך וועל ארויפגיין אין הימל 

 –דארט רבונו של עולם, "ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך", אז איך וועל זיך באהאלטן אין תהום 
ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים, ַּגם ָׁשם ָיְד ביסטו ווייטער דארט רבונו של עולם, "ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר 

 -ַתְנֵחִני ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנ", איך וועל אנטלויפן צו א ווייטע לאנד אריבער דעם גרויסן ים 
   ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ַּבֲעֵדִני, ַּגם חֹׁשֶ דארט ביסטו אויך רבונו של עולם, "ָואַֹמר ַא חֹׁשֶ

 ִמֶּמ, ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה", איך וועל מיר באהאלטן אין די א ַיְחִׁשי

דארט ביסטו אויך רבנו של עולם, ביי דיר איז נישט קיין חילוק צי עס איז  -פינסטערניש 
 ליכטיג; איז ווי קען מען זיך באהאלטן פונעם אייבערשטן?! אדערנקל וט

מיר אלע זוכה זיין; דער רבי לערנט מיט אונז אזעלכע צו די מדריגה קענען 

לימודים אז אפילו מיר פשוט'ע מענטשן ווי מיר זענען נאך, זאלן מיר אויך קענען לעבן 
ן אפילו ווען עס גייט אריבער טמיט אמונה אינעם אייבערשטן און זיך דערהאל

 שוועריקייטן וכו'.

(הקדמה, וואס דער זוהר הקדוש זאגט  מוהרא"ש חזר'ט אן א שיעור מאל אין די בריוו

יעדן טאג גייט ארויס א בת קול פון הימל וואס רופט אויס: "ָמאן ִמְנכֹון ִּדי ֲחׁשֹוָכא  ד.):

ְמַהְּפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ווער פון אייך קען 
זיס? "ָמאן ִמְּנכֹון ִּדְמַחָּכאן  –ג און פון ביטער ליכטי -איבערדרייען און מאכן פון טונקל 

ְּבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" ווער ווארט יעדן טאג עס זאל ליכטיג ווערן? דער מענטש 
וועט האבן א חלק לעולם הבא; ווייל ווען א מענטש איז זוכה, ער מאכט פון זיין ביטער 

כט ער ליכטיג; ער ווייסט אז אין די טונקלקייט לעבן א זיס לעבן, פון זיין טונקלקייט מא
איז באהאלטן דער אייבערשטער, אין די ביטערניש איז באהאלטן דער זיסער באשעפער 

 דער איז א צדיק. -

צט מיט ווואס האט זיך באנחשוב'ער איד צייטן פון רבי'ן איז געווען א די אין 

ז מען זאל נישט עוסק זיין אין קבלה מעשית; דער הייליגער אריז"ל איז זייער שארף א
דעם, ווייל מיר זענען אלע טמאי מתים, מיר האבן נישט היינטיגע צייטן די אפר פרה 

צן מיט דעם, ווייל מען לייגט זיך אריין אין א ואדומה, ממילא טאר מען זיך נישט באנ
וואס איד למעשה איז געווען א  (עיין בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל זצ"ל, חלק ג' שער ו').סכנה 

צט מיט דעם, ווען חסידים האבן דאס דערציילט פאר זייער רבי האט והאט זיך יא באנ
, מען זאל אים ארום נעמען מיט א תאיענער רבי געזאגט מען זאל אים מאכן א משכנ

שלאגן וכו', די חסידים האבן געפאלגט זייער רבי און דער איד איז גוט קלייד און אים 
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א, און ער איז תממש אראפגעפאלן אין א שרעקליכע עצבות, מאיגרא רמא לבירא עמיק

משפחה האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, זיי זענען  דיממש נישט געווען ביי זיך, 
אבער קיינער האט נישט געקענט ארויסנעמען דעם איד ארום געלאפן צו אלע רבנים, 

אנגעקומען צום רבי'ן און דער רבי האט זיי געהאלפן, ביז זיי זענען פון זיין מרה שחורה, 
דער רבי האט געזאגט: "א קונץ אראפ צו ווארפן א איד? א קונץ איז אויפצוהייבן א 

איד", און דער רבי האט גערעדט מיט אים ביז ער איז ארויס פון זיין מרה שחורה און 
 ער האט צוריק באקומען אלע זיינע מדריגות.

רבי האט געוואלט מען זאל זיך אויפהייבן, נישט זיין צעבראכן זעט מען אז דער 
און צעקלאפט, דאס קען מען נאר זוכה זיין ווען מען לעבט מיט אמונה, מען ווייסט אז 

 אלעס איז פונעם אייבערשטן און אז מיט תפילה קען מען אלעס באקומען.

 שטארק דיר ברידער, דער אייבערשטער וועט דיר נישט פארלאזן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 .זוכה געווען צו ענדיגן צום ערשטן מאל חמשה חומשי תורה

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר, צו  58איך מוז זיך באדאנקען פאר אייך, אז אין אייער זכות האב איך זוכה געווען, יעצט ביי די 

שנים מקרא ואחד תרגום. מיט א יאר צוריק פרשת שמיני האב ענדיגן די ערשטע מאל חמשה חומשי תורה 

איך געהערט פון אייך א שיעור אז מ'קען אנהויבן מעביר סדרה זיין פון זונטאג, מ'קען איינטיילן די פרשה 

אויף די טעג פון די וואך, און דאן האב איך אנגעהויבן מעביר סדרה זיין יעדן טאג, און יעצט בין איך זייער 

 ך אז כ'האב זוכה געווען צו ענדיגן א גאנצע יאר. הלואי זאל מען דאס אויסלערנען אין אלע ישיבות.פריילי

 יישר כח

 תשובה:

ב, כ"ו ניסן, י"א לעומר, שנת תשע"ח לפרט -שמיני 'יום ד' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר און וואויל איז דיין חלק אז דו לערנסט יעדן טאג די הייליגע תורה; 
"ִּכי  (משלי ח, לה):דער לעבט א לעבן, אזוי ווי עס שטייט  -א מענטש וואס לערנט תורה 

 מְֹצִאי ָמָצא ַחִּיים", ווער עס לערנט דער לעבט א לעבן; נאר דאס בלייבט פונעם מענטש.

ווען מענטשן וואלטן געוואוסט פון רבינ'ס סדר דרך הלימוד וואלטן אלע 

געלערנט, יעדער איד וואלט גענומען א משניות און געזאגט א פרק נאך א פרק און 
יעדער איד וואלט אנגעהויבן ש"ס כסדרן אפילו אן פארשטיין. דער סיבה פארוואס 

ווייל זיי האבן נישט קיין מח צו זייער אסאך בחורים און אברכים לערנען נישט, איז 
לערנען, זיי זענען נעבעך אראפ געפאלן אין עבירות און זייער מח איז זיי שוין 

אויסגעברענט; ווען זיי וואלטן ווען געוואוסט פונעם סדר דרך הלימוד, אז אפילו מען 
פארשטייט נישט וואס מען לערנט איז דאס זייער חשוב ביים אייבערשטן, אזוי ווי 

"ְלעֹוָלם ִליְּגִריס ִאיִניׁש, ְוַאף ַעל ַּגב ִדְּמַׁשַּכח,  (עבודה זרה יט.):כמינו זכרונם לברכה זאגן ח
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר", א מענטש זאל לערנען אפילו ער פארגעסט וואס ער 

לערנט און אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט; ווען מענטשן וואלטן געוואוסט 
 ון דעם וואלט יעדער איינער געלערנט תורה.פ
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אפילו א מענטש זאל האבן אלע געלט און אלע תענוגים פון די גאנצע וועלט, וועט 

ער נישט זיין פרייליך און זאט אזוי ווי דער וואס לערנט תורה, אזוי ווי שלמה המלך 
א ִיְׁשוּו ָבּה", די תורה איז טייערער "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים, ְוָכל ֲחָפֶצי  (משלי ג, טו):זאגט 

פון אלע טייערע דיימאנטן, און אלע תענוגים וואס איז דא אויף דער וועלט קען מען 
נישט צוגלייכן צו די תורה; עס איז נישט דא קיין בעסערע זאך ווי לערנען תורה. תורה 

 וט לעבן.מאכט זאט דעם מענטש; מען ווערט פרייליך און מען הייבט אן לעבן א ג

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי פירט מען זיך אין די ספירה טעג?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

כ'האב אמאל געהערט א שיעור פון א רב איבער הלכות בין המצרים, און ער האט געזאגט אז דער 

הערן ניגונים אין בין המצרים איז נאר פרייליכע ניגונים, וואס דאס ווערט אנגערופן מחולות, אבער איסור פון 

ווארימע ניגונים מעג מען יא. ערגעץ האב איך אבער געליינט אז מען טאר נישט, וויל איך וויסן וואס די הלכה 

 איז ביי דעם.

 יישר כח.

 אהרן

 תשובה:

ב, כ"ז ניסן, י"ב לעומר, שנת תשע"ח לפרט -ישמינ 'יום ה' פ - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 לכבוד אהרן נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אין די ספירה טעג זענען מיר מתאבל אויף די פיר און צוואנציג טויזענט תלמידים 
פון דעם הייליגן תנא רבי עקיבא וואס זיי זענען אויסגעשטארבן אין די טעג פון ספירה, 

"ְׁשַנִים ָעָׂשר ֶאֶלף זּוִגים ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי  (יבמות סב:):חכמינו זכרונם דערציילן אזוי ווי 
ֲעִקיָבא", פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים האט ר' עקיבא געהאט, "ְוֻכָּלן ֵמתּו ְּבֶפֶרק 

זיי זענען  ֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָלֶזה, ְוָהָיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם", און אלע פון
געשטארבן אין איין צייט ווייל זיי האבן זיך נישט מכבד געווען איינער דעם צווייטן, 

און די וועלט איז געווען דעמאלט וויסט פון תורה; דאס איז געווען אין די טעג פון 
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ספירה. דעריבער האלטן מען אין די טעג אבילות, מען הערט נישט קיין מוזיק, מען 

 חתונות און מען באנייט נישט קיין נייע קליידער וכו'.מאכט נישט קיין 

אין די טעג דארפן מיר זיך שטארקן און אריינטראכטן ווי אזוי מיר פירן זיך אויף 
בין אדם לחבירו; מען זאל זען מער אכטונג געבן אויף א צווייטן און נישט טשעפען א 

ווען. ווייל די תלמידים פון ר' צווייטן, אזוי וועלן מיר פארעכטן וואס זיי האבן פוגם גע
עקיבא האבן זיך נישט געקענט סובל זיין איינער דעם צווייטן, זיי האבן געקוקט מיט א 

(בראשית רבה סא, שלעכט אויג איינער אויפן צווייטן, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים ָהיּו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמַעּכֹו ְוַעד ַאְנִטיְפָרס, ְוֻכָּלם ְּבֶפֶרק ֶאָחד  ג):
ֵמתּו, ָלָּמה? ֶׁשָהְיָתה ֵעיֵניֶהם ָצָרה ֵאּלּו ְּבֵאּלּו"; דאס דארפן מיר פארעכטן אין די איצטיגע 

 טעג.

די פיר און צוואנציג טויזענט תלמידים  ק):(לקוטי תורה, בלדער הייליגער אריז"ל זאגט 
פון רבי עקיבא וואס זענען געשטארבן אין די טעג פון ספירה, דאס זענען גלגולים פון 

די פיר און צוואנציג טויזענט מענטשן וואס זענען געשטארבן ביי די מגיפה פון די 
ערט אים דער מח עבירה פון זמרי בן סלוא; ווייל ווען א מענטש זינדיגט אין ניאוף וו

פארדרייט, ער הייבט זיך אן קריגן מיט א צווייטן, ער הייבט אן קוקן שלעכט אויף א 
צווייטן און ער איז מקנא א צווייטן. נאכדעם הייבט ער אים אן פיינט צו האבן ביז מען 

קומט צו רציחה ממש רחמנא לצלן; מען זעט אז די ראשי תיבות פון ש'נאה, ק'נאה און 
ט זיך מיט א צווייטן, גיז ש'ק'ר', דאס איז די סיבה פארוואס א מענטש קריר'ציחה א

 אלעס ווייל ער ליגט אין ניאוף.

דער ערשטער בית המקדש איז חרוב געווארן  (יומא ט.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
ווייל זיי האבן עובר געווען אויף די דריי הארבע עבירות, דער צווייטער בית המקדש 

 ב געווארן נאר וועגן שנאת חנם, פירט די גמרא אויס: "ַוֲעַדִין ְמַרֵּקד ֵּביָנן".איז חרו

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין ליב צו האבן איינער דעם צווייטן 

 און אנטלויפן פון מחלוקת, אזוי וועלן מיר קענען ברענגען משיח צדקינו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 'שוואכער', פארוואס זאל איך 'זאגן' תורה?איך בין נישט קיין 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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יישר כח אויף אייער תשובה אויף דעם וואס איך האב אנגעפרעגט אז איך האב נישט קיין געדולד צו 

לערנען, ס'ציעט מיר מער צו ליינען ביכער און צייטונגען. איך מיין אז איר האט מיר אבער נישט גוט 

 פארשטאנען.

איך בין נישט א שוואכער אינגערמאן וואס ווייסט נישט ווי אזוי מ'לערנט א בלאט גמרא, איך האב 

געלערנט זיבן יאר אין כולל, און איך האב אפילו מסיים געווען ש"ס, און איך האב פארשטאנען וואס איך 

ר אז איך פארליר שנעל די חשק צו לערן. היינט לערן איך אויך גמרא רש"י תוספות, מיין פראבלעם איז נא

 די גמרא, און נאכ'ן לערנען אביסל ציעט מיר ענדערש צו גיין ליינען נארישקייטן.

איך שפיר אז דער סדר דרך הלימוד פון זאגן תורה איז נישט פאר מיין דרגא, דאס איז געמאכט פאר 

ה, אבער איך פיל אז אויב וועל איך שוואכערע בחורים און אינגעלייט. איך בין נישט מזלזל אין דעם חליל

 לערנען אויף דעם אופן, וועט דאס מיר אינגאנצן אראפקלאפן.

איך וועל ענדיגן מיט וואס די גמרא זאגט (שבת ל"א.) 'שאלות הרבה יש לי לשאול ומתיירא אני שמא 

 תכעוס'...

 יישר כח.

 מנחם

 תשובה:

ט"ז לעומר, שנת תשע"ח  ,"ח אייריום ב' לסדר טהרה, ב' דר - בעזרת ה' יתברך
 "קלפ

 לכבוד מנחם נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאס וואס דו שרייבסט אז דער "סדר דרך הלימוד" איז נאר פאר שוואכערע וכו', 
 דאס איז א טעות פון דיין זייט.

עס איז כדאי דו זאלסט אריין קוקן אין שיחות הר"ן סימן ע"ו, דארט וועסטו זען 

"ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים  ר רבי שרייבט בפירוש:וואס דע

מען דארף נישט פארשטיין ווען מען לערנט, מען דארף נאר זאגן ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", 

"ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו  די ווערטער פון די הייליגע תורה און צום סוף וועט מען פארשטיין.

ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל, ַרק 

 מען זאל נישט ווערן צעבראכןַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד, ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", 
אז מען וויל  -ווען מען זעט אז מען פארשטייט נישט וואס מען לערנט, וואס דאס אליין 

מאכט עס זאל זיין שווער צו פארשטיין דאס לערנען, נאר מען זאל  -גלייך פארשטיין 
"ְוִאם א ָיִבין  בלויז זאגן די ווערטער כסדרן און מען וועט פון זיך אליינס פארשטיין,

 -ַחר ָּכ, ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו ֵּתֶכף, ָיִבין ַא 
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 "?און אויב מען פארשטייט נישט דעם ערשטן מאל וועט מען עס פארשטיין ַמה ְּבָכ

ביים צווייטן מאל, און אויב מען וועט נישט פארשטיין דעם צווייטן מאל איז אויך 
"ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: גארנישט, 

'ִלְּגמֹור ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה'", 

סאך שטייגט אלעס איבער, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה ווייל די מעלה פון לערנען א

אז א מענטש זאל קודם אסאך זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה  (עבודה זרה יט.)זאגן 
 אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט און דערנאך זאל ער לערנען צו פארשטיין,

ִּבְמִהירּות ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַּכָּמה  "ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד

ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי  –ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד 

לערנען שנעל קען מען זוכה זיין צו אז מען געוואוינט זיך צו צו  ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין וכו'",

לערנען זייער אסאך, ווייל אזוי איז מען זוכה איבערצוגיין יעדע זאך זייער אסאך מאל, 
 ביז מען איז זוכה צו פארשטיין וואס מען לערנט.

"ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוִאי ֶאְפָׁשר  דער הייליגער ר' נתן זאגט דארט ווייטער:

ֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד, ִּכי ַעל ְלבָ 

ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִלְגמֹר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִרים, ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים 

דער רבי האט ר ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד", יֹוֵתר, ֵמֲאֶׁש 
זייער אסאך גערעדט פונעם דרך הלימוד, אז מען זאל נישט זוכן צו פארשטיין גלייך 

ווען מען לערנט, נאר מען זאל לערנען אסאך אן פארשטיין, ביז מען וועט זוכה זיין צו 
 .פארשטיין

ווען מען לערנט אויפן סדר דרך הלימוד איז מען זוכה אנצוקומען אסאך מער ווי 

ווען מען לערנט שטייט און מען קלערט אריין אין יעדעס ווארט, וואס דאס שטערט נאר 
"ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם,  דאס לערנען,

און זייער אסאך מענטשן האבן אינגאנצן אויפגעהערט צו ּוְמאּוָמה א ִנְׁשַאר ְּבָיָדם", 

 לערנען צוליב דעם וואס זיי האבן געלערנט און געקוועטשט וכו'.

ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה, ַהּתֹוָרה  -ַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל "ֲאָבל ְּכֶׁש 

ַהר ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ"  ִּמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַהזֹו

אבער אז א מענטש געוואוינט זיך צו צו לערנען ָפִרים ֻּכָּלם", ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָאר ְס 
אזוי ווי אויבן דערמאנט, וועט ער זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך און  -שנעלערהייט 

גמרא מיט אלע פוסקים, תנ"ך מיט אלע  -ער וועט אנקומען צו לערנען די גאנצע תורה 
ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם  "ּוְכָבר ְמבָֹאר מדרשים און זוהר הקדוש,
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אזוי ווי דער רבי האט געוואלט אז ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבַחָּייו ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", 

 עיי"ש. (סימן כח)מיר זאלן דורך לערנען כל התורה כולה. עיין שיחות הר"ן 

אלע וואס האבן אנגענומען דעם רבינ'ס ווערטער בתמימות וויסן זאלסטו אז די 
ופשיטות און האבן אנגעפאנגען צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד, האבן זייער שיין 

 מצליח געווען.

איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט אז דו האסט א גוטע קאפ און דער 'דרך 
נתן זכרונו לברכה האט געהאט הלימוד' איז נאר פאר שוואכע קעפ; דער הייליגער רבי 

זייער א גוטע קאפ, ער האט געקענט אויסענווייניג גאנץ ש"ס מיט אלע תוספות, דאך 

. (עיין שיחות הר"ן, סימן קפה)יעדן טאג ח"י פרקים משניות  "זאגן"האט אים דער רבי געהייסן 
רכה האט אים ווען ר' נתן איז אהיים געקומען און זיין טאטע רבי נפתלי הירץ זכרונו לב

משניות האט ער זיך זייער אויפגערעגט אויף אים, ער האט געשריגן:  "זאגן"געזען 
ח"י פרקים משניות?!" און ער האט אנגעהויבן א  "זאגן""מיין נתנ'לע הייסט ער 

 מחלוקת.

למעשה זעט מען אז דער רבי האט נישט געמאכט קיין חילוק צווישן א גוטע קאפ 
זוי ווי דו ווילסט מחלק זיין; דער רבי האט געוואלט אז מיר אלע א –און א שוואכע קאפ 

 זאלן לערנען אויפן "סדר דרך הלימוד".

אמאל איז געווען א תירוץ נישט צו לערנען ווייל מען פארשטייט נישט קיין 
לערנען, אמאל האט מען געקענט הערן אינגעלייט קרעכצן אז זיי קענען נישט לערנען 

נישט אנגעקוקט אין חדר און אין ישיבה, אבער היינט ווען מיר האבן  ווייל מען האט זיי
דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן איז שוין נישט דא דער תירוץ, נאר יעדער איינער 

 קען זוכה זיין צו לערנען.

וואס טוט דער יצר הרע? ער איז דא מיט א נייע מניעה צו לערנען; ער האט א נייע 
פוילע מענטשן וואס זוכן תירוצים, ער מאכט דעם מענטש טראכטן: 'איך  תירוץ פאר די

פארשטיי לערנען'; 'איך האב א גוטע קאפ'; 'איך בין א געזונטער למדן'; אמאל האט 

מען געזאגט: "איך קען נישט לערנען ווייל איך פארשטיי נישט קיין לערנען", אבער 
ין צייטונגען, איך גיי ליידיג ווייל 'איך היינט שרייבסטו מיר: "איך לערן נישט, איך לי

 לערנען'". "קען"

פארוואס טראכסטו אז דער "סדר דרך הלימוד" וועט דיר אראפ קלאפן וכו'? 
 פרוביר דאס אויס, וועסטו זען אז דאס וועט דיר נאר אויפהייבן.
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ווען ר' נתן איז צוריק געקומען פון לעמבערג האט ער געזאגט: "זיי זענען למדנים 

אבער מיר לערנען"... ער האט דארט געזען גרויסע לומדים, אבער אז מען לערנט נישט 
אויפן "סדר דרך הלימוד" לערנט מען נישט, יעדן טאג האט מען אן אנדערע תירוץ וכו', 

 האט ער געזאגט: "זיי זענען טאקע לומדים, אבער מיר לערנען די הייליגע תורה".

ּוִמְתָיֵרא ֲאִני ֶׁשָּמא ִּתְכעֹוס";  ,ת ַהְרֵּבה ֶיׁש ִלי ִלְׁשאֹול"ְׁשֵאלֹו (שבת לא.):דו שרייבסט 
אדרבה, איך בין גרייט צו הערן דיינע שאלות, און געדענק וואס הלל הזקן האט אים 

 ..."געענטפערט: "ֱהֵוי ָזִהיר ְּברּוֲח 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

עס קומט די זומער טעג, און איך הויב שוין אן שפירן ווי איך ווער משוגע, די ווינטער האט זיך ברוך ה' 

פארצויגן און ס'איז געווען אביסל גרינגער מיט שמירת עינים, ווען עס קומט אבער יעצט די הייסע זומער טעג 

האב ב"ה א וואוילע פיינע ווייב, עס העלפט מיר אבער נישט צופיל. ווי  הויבט זיך אן מיינע פראבלעמען. איך

אזוי קען איך זיך אן עצה געבן? ווי אזוי קען איך זוכה זיין צו האבן הייליגע ערליכע אויגן? אלע עצות פונעם 

 ראש ישיבה שליט"א העלפן מיר, אבער נישט עכט ווען עס קומט די זומער טעג.

 יישר כח פאר אלעס.

 ייםח

 תשובה:

, ט"ז לעומר, שנת תשע"ח "ח אייריום ב' לסדר טהרה, ב' דר - בעזרת ה' יתברך

 "קלפ

 לכבוד חיים נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואס זאל איך דיר זאגן, מיר זענען אלע אינעם זעלבן צרה; עס קומט זוממער און 
גאס, די גוים גייען אנגעטון ווי די גאסן ווערן שרעקליך. מען קען ממש נישט גיין אין 

די חיות, בעסער געזאגט אויסגעטון ווי די חיות און עס איז זייער שווער צו היטן די 
אויגן. דער יצר הרע מאכט משוגע דעם מענטש מען זאל קוקן וואו עס גליסט זיך, ביז 

 ער קילט נאכדעם אפ דעם מענטש פון זיין אידישקייט.
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גרויס און שווער דער יצר הרע איז, אלץ גרעסער זענען אבער וויסן זאלסטו, ווי 

די הייליגע צדיקים וואס געבן אונז עצות לוחם צו זיין מיטן יצר הרע. דער רבי זאגט 
ווען עס ברענט אינעם מענטש תאות ניאוף רחמנא לצלן, זאל  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לו):

"ָּברּוך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו  און:"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד", מען זאגן דעם פסוק: 

ווייל מען קען נישט ניצול ווערן פון די תאוה נאר דורך אמונה, אז מען  ְלעֹוָלם ָוֶעד";

נעמט אריין אין זיך אז דער אייבערשטער איז דא, ער איז מיט מיר, ביי מיר און נעבן 
אויב  (שם): ך ראטעווען פון די שרעקליכע תאוה. דער רבי זאגטמיר, נאר אזוי קען מען זי

מען איז זייער פארזינקען אין די תאוה זאל מען וויינען בשעת מען זאגט די צוויי פסוקים 

און דאס וועט ראטעווען דעם מענטש פון זיין בלאטע; ווייל ווי נאר מען נעמט אריין 
 טעוועט דעם מענטש פון עבירות.אין זיך אז דער אייבערשטער איז דא, דאס רא

(ספר המידות, אות ראיה, חלק ב', נאך אן עצה געבט אונז דער הייליגער רבי, דער רבי זאגט 

"ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵצא ַלּׁשּוק ּוִמְתָיֵרא ֶׁשּלא ָיבֹוא ִליֵדי ִהְרהּור ַעל ְיֵדי ָהְרִאָּיה ֶׁשִּיְרֶאה ָנִׁשים  סימן ט):
"ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו חּוָצה" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּנֵצל ֵמְראֹות", אויב מען  ָיפֹות, יאַמר ַהָּפסּוק

האט מורא אז מען וועט נכשל ווערן ווען מען גייט אין גאס מיט ראיות אסורות זאל מען 
"ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה,  (ישעיהו לג, ז):זאגן פאר מען גייט ארויס פון שטוב דעם פסוק 

ְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון", דורך דעם וועט ער געראטעוועט ווערן; אזוי פירן זיך ַמ 
ברסלב'ער חסידים, ווען זיי גייען ארויס פון שטוב, בשעת מען קישט די מזוזה און מען 

האלט די האנט אויפן מזוזה זאגט מען דעם פסוק: "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה, ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום 
 ר ִיְבָּכיּון", און מען בעט דעם אייבערשטן מען זאל צוריק קומען געזונטערהייט.ַמ 

פאר דו גייסט ארויס פון שטוב זאלסטו אזוי טון, לייג ארויף דיין האנט אויפן 

מזוזה און זאג דעם פסוק: "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה, ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון", און בעט 
"רבונו של עולם! העלף מיר איך זאל זיך היטן מיינע אויגן, העלף ערשטן: דעם אייב

מיר איך זאל נישט ווערן פארברענט פונעם יצר הרע וואס וויל מיר אויסרייסן פון דער 

אזוי זאלסטו בעטן דעם  וועלט און פון יענער וועלט, ברענג מיר צוריק אהיים בשלום";
 ענע תפילות, דאס וועט דיר ראטעווען פון שלעכטס.אייבערשטן. און לייג צו דיינע אייג

מען האט אמאל געהערט ווי א ברסלב'ער איד גייט אין גאס זוממער און מורמעלט 

זיך אונטער: "איך וויל קינדער וואס וועלן ארויס געבן ספרים", "איך וויל קינדער וואס 
ְתִפָּלה זּו?" וואס איז וועלן זיין ערליכע אידן", האט מען אים געפרעגט: "ַמה ָמקֹום לִ 

פשט פון בעטן דא אויפן גאס פאר קינדער וואס וועלן מחדש זיין חידושי תורה, האט 
ער געענטפערט: "איך רעד צו מיר אליין; איך האב יעדע סעקונדע א גרויסע תאוה 

אויפצוהייבן מיינע אויגן און קוקן אויפן גאס וכו', עס איז מיר זייער שווער צו היטן 
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 (ספר המידות, אות ניאוף, חלק ב', סימן יט):אויגן, אבער איך דערמאן זיך וואס דער רבי זאגט מיינע 

"ִמי ֶׁשֵאין ִמְסַּתֵּכל ַעל ָנִׁשים, זֹוֶכה ֶׁשַּזְרעֹו ְיַחְּברּו ֵּפרּוִׁשים ַעל ַהּתֹוָרה", ווער עס קוקט 
ארויס געבן ספרים  נישט אויף פרעמדע פרויען וועט זוכה זיין אז זיינע קינדער וועלן

פון חידושי תורה; דערפאר רעד איך צו מיר אליינס, איך חזר צו מיר אז עס לוינט זיך 
ענדערש אראפ צו קוקן, ווייל אזוי וועל איך האבן קינדער וואס וועלן זיין ערליכע אידן 

 תלמידי חכמים.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


