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 א מלוה מלכה מיט די גרעסטע עשירים!

 לפרט קטן שנת תשע"ט, כסליו 'י, וישלח ' פרשתאיום  - רת ה' יתברךבעז

 יאיר.... נרו  לכבוד

דמאי'; כאפ זיך מיט און מאך דיר א שיעור  אהיינט הייבן מיר אן ירושלמי 'מסכת

מען לערנט די צו לערנען יעדן טאג א דף בבלי, א דף ירושלמי און א פרק תוספתא. אז 

'בלי באיז די ראשי תיבות  ִיתּבַ , 'ִנְצִחי ִית'ּבַ דריי שיעורים איז מען זוכה זיך צו בויען א 

 ייגענע הויז דא בזה העולם.'וספתא. אויך איז דאס א סגולה צו האבן אן את'רושלמי י

טייערער ברודער כאפ זיך מיט מיטן באן; עס פארט א באן פון תורה ותפילה, עס 

איינצושטיין אמאל געווען  האב זוכהאיך א שאד אראפ צו גיין פונעם באן.  איז ממש

די סעודה מיט מוהרא"ש  און איך האב געגעסן שבת אין יבניאלא ביי מוהרא"ש אויף 

געהאלטן ווי  האב איך מיט ;איין סעודה)די פון בלויז קען שרייבן א גאנצע ספר  מען(

מען  אמסכת פאראער ווייסט וואס ים צהאט געפרעגט איינער פון אורחימוהרא"ש 

האט אים מוהרא"ש  ער ווייסט נישטאז נטפערט עגעהאט יענער ווען האלט יעצט? 

בשאפט (יענער האט געלערנט אלץ בחור ביי מוהרא"ש, אבער גע'מוסר'ט מיט לי

פון די זקעינים פון ברסלב געהערט זיך אנשפעטער איז ער אוועק געגאנגען, ער האט 

 ביסט געווען אויפן באן"דו  בזה הלשון:מוהרא"ש האט אים געזאגט  ,)נוהשם ישמרי

קום צוריק ארויף אויפן אבער דער באן פארט ווייטער, , און דו ביסט אראפ פונעם באן

 ".איבער בלייבןדיר נאר דאס וועט ', דף גמרא'באן און כאפ אריין יעדן טאג א 

בט אונז מוסר מיט ליבשאפט, מיר נעם אן די מוסר רייד פון מוהרא"ש וואס ער גע

ן אז איין טאג וועלן מיר אלעס איבערלאזן און נאר די תורה מצוות זאלן געדענקע

 איבער בלייבן פון אונז. ומעשים טובים וועט

נעכטן האבן מיר מסיים געווען ירושלמי מסכתא פאה; דער אייבערשטער האט 

אג א בלאט בבלי און א בלאט מיר מזכה געווען פארצולערנען פאר תלמידים יעדן ט

... נרו יאיר, אלע וואס האלטן האברך ר' ירושלמי. מיר האבן נעכטן געהאט א סיום ביי 

ענען דארט געווען, עס איז געווען אזא שמחה אז מיר האבן ממש מיט דעם שיעור ז

ֶזה  –ִׂשְמָלה "ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין  (שבת קכ.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן געשפירט וואס 

 א ַּתְלמּוד", ווער איז אן ארֶׁשֵאין ְּבָיִדיא ִמְׁשָנה ְומאן? איינער וואס לערנט יא ִמְקָרא ְו

; עס האט זיך געשפירט ווי מיר זיצן נישט קיין מקרא, קיין משניות און נישט קיין גמרא

מען האט ועלט און עסן סעודת מלוה דמלכה, ביינאזאם די גרעסטע עשירים פון דער ו

שמחה אז מיר האבן זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן געשפירט אין די לופט די 

 רבי'ן.
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איך בין היינט פארטאגס געווען ביים אוהל אין קווינס וואו איך האב מתפלל 

העלפן מיר  געווען פאר דיר און פאר דיין משפחה; דער אייבערשטער זאל אונז אלע

 בן ישועות און רפואות.זאלן זוכה זיין צו הא

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 (OU-D)די -יו-שר פון אוילכיגע באטלעך מיט'ן הכגעבן פאר קליינע קינדער מ

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר. 

ין זכות איז אויבן אין הימל מיט דעם דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי גרויס די

 דו ביסט זוכה צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער אויף די גאנצע וועלט. וואס

דאס וואו עס ווערט ארויסגעברענגט  (תרומה קכ"ח:):קוק אריין אין זוהר הקדוש 

דער  גרויסקייט פון א מענטש וואס ברענגט צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן;

יין שום זוהר הקדוש זאגט אז דער מענטש איז זוכה ארויף צו גיין צו א פלאץ וואס ק

מענטש איז נישט זוכה; דער מענטש נעמט אוועק טומאה פון דער וועלט און ער מאכט 

ווערן געהייליגט אויף דער וועלט, ווי אויך איז דער  אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל

ן שטייען אויף זיין זכות, "ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", ער איז מענטש גורם אז אלע וועלט

ה צו זען קינדער און אייניקלעך, "ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", און ער איז זוכ

ְכִלין וטע זאכן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, "ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא יַ זוכה צו אלע ג

אים נישט שלעכט'ס טון, נישט ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי", קיינער קען 

ִיְמֵחי אויף די וועלט און נישט אויף יענע וועלט, "ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּד 

ינער קען אים נישט ִּביֵדיּה", ער גייט אריין אין דרייצן טויערן פון שערי רחמים און קי

 צוריק האלטן", עיי"ש.

די";  –פאר קינדער מיט די הכשר פון "אוי יו  )Formula(בנוגע געבן באטיס 

היינט איז דא צו באקומען פארמיולע מיט גוטע הכשרים פון 'חלב ישראל', דערפאר 

ינדער דארף מען זייער מקפיד זיין נאר צו עסן און טרינקען 'חלב ישראל'. אויך פאר די ק

ינד פון איין טאג דארף מען אכטונג געבן נאר צו געבן 'חלב ישראל', אפילו פאר א ק

 אלט.

די עלטערן וואס זענען מקפיד נאר אריין צו נעמען עסן מיט אן ערליכן הכשר וועלן 

האבן קינדער תלמידי חכמים און יראי אלקים; מען דארף זייער אכטונג געבן צו געבן 
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ַהִּתינֹוק  "ִאם (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן א):א קליין קינד. דער רבי זאגט  נאר כשר'ע מילך פאר

יֹוֵנק ֵמֲחֵלב ִאָּׁשה ֲחצּוָפה, ֲאַזי ִמְתַּגֵּבר ּבֹו ַּתֲאָוה זֹו", אויב דער קינד זייגט מילך פון א 

ּיֹוֵנק ֶׁש , ּכְ אשה חצופה וועט זיך אויף אים מתגבר זיין די תאווה פון ניאוף, "ְוֵכן ְלֵהֶפ

אויב דאס קינד זייגט  -גט דער רבי זא -ֲחֵלב ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה", און אזוי אויך פארקערט 

מילך פון אן ערליכע פרוי, "ֲאַזי ִלּבֹו ָחָלל ְּבִקְרּבֹו, ְוֵאין לֹו ֲחִמימּות", וועט ער זיין אן 

מידות, אות בנים, חלק ר ה(ספערליכער איד און זיין אפגעהיטן אין קדושה. נאך זאגט דער רבי 

טֹוב ַלִּתינֹוק ְלִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוַגם נֹוְתנֹות לֹו ֶמְמָׁשָלה  "ֶהָחָלב ֶׁשל ַצֶּדֶקת הּוא ב', סימן יב):

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", מילך פון אן ערליכע פרוי ברענגט יראת שמים פארן קינד; נאך זאגט דער 

ֵהר ְמאֹד ֶׁשּלא ִייַנק ַהָּוָלד ֵמִאָּׁשה ָרָעה", מען דארף ּזָ "יִ (ספר המידות, אות בנים, סימן מז): רבי 

כטונג געבן אז דאס קינד זאל נישט זייגן פון אן אשה רעה, "ִּכי ָחָלב ְמַטֵּמא ְוָחָלב א

 ְמַטֵהר".

 .)Wic(עס איז נישט ווערד צו נעמען בחנם חלב עכו"ם וואס די שטאט געבט 
זאלן האבן נחת פון דיינע קינדער, זיי דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט 

 אויסוואקסן ערליכע אידן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .גמרא מאכט ליכטיג, גמרא נעמט אוועק אלע טונקלקייטן

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך ווארט נאך אלץ אויף דיין בריוו.

צייטן ווען דו פלעגסט מיר שרייבן יעדעס מאל ווען מען יר נאך די איך בענק מ

האט מסיים געווען א מסכתא אז דו האסט מסיים געווען נאך א מסכתא און נאך א 

 מסכתא; איך האף אז דו לערנסט נאך יעדן טאג אביסל גמרא.

ם גמרא מאכט ליכטיג, גמרא נעמט אוועק אלע טונקלקייטן, אזוי ווי חכמינו זכרונ

ִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם", ָאַמר ַרִּבי "ְּבַמֲחַׁש  (איכה ג, ו):אויפן פסוק  (סנהדרין כד.)לברכה זאגן 

ִיְרִמָּיה ֶזה ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל ָּבֶבל, דאס גייט ארויף אויף תלמוד בבלי; לכאורה, ווי אזוי קען 

טויטע זאך? נאר  מען זאגן אויף די הייליגע גמרא אז דאס איז א טונקעלע זאך, א

עס איז מיר פינסטער", "עס איז מוהרא"ש זכרונו לברכה זאגט, אז א מענטש זאגט: "

מיר טונקל", "איך שפיר זיך ווי א טויטער מענטש", "עס גייט אריבער אויף מיר שווערע 

 ביטערע נסיונות, עס איז ממש ביי מיר מקיום געווארן דעם פסוק 'ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני
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נעם א גמרא תלמוד בבלי און ְּכֵמֵתי עֹוָלם'", זאגט מען אים: "ֶזה ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל ָּבֶבל", 

הייב אן לערנען, הייב אן זאגן די אותיות התורה, זאג די ווערטער אפילו אן פארשטיין 

 דורכדעם וועט דיר ליכטיג ווערן און דו וועסט ווערן צוריק לעבעדיג.

 ווארט צו הערן פון דיר., איך האב דיר ליב און איך טייערע ברודער ... נרו יאיר

... 

~~~~~~~~~~ 
אז מען היט זיך די אויגן לעבט מען א שיינע רואיגע לעבן מיט א ריינע לויטערע 

 אמונה אינעם אייבערשטן.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, י"א כסליו, יום ב' פרשת וישלח - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

ות און ספיקות רחמנא לצלן, עס בוזשעוועט אין דיר ו האסט קשידאס וואס ד

שלעכטע מחשבות און דו דרייסט זיך ארום מיט ספיקות אין די אמונה, זאלסטו וויסן 

 אז דאס קומט פון דיינע עבירות.

זרע לבטלה רחמנא  אוויסן זאלסטו אז ווען א מענטש איז פוגם בברית, ער איז מוצ

אייבערשטן. מען קען ון זיין הארץ אנגעפילט מיט קשיות אויפן לצלן, ווערט זיין מח א

נישט זוכה זיין צו האבן א לויטערע אמונה אויב מען איז נישט אפגעהיטן בקדושת 

"ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו", ברית גייט אינאיינעם מיט  (תהלים פט, כט):הברית, אזוי ווי עס שטייט 

 "ְוא ָתֻתרּו (במדבר טו, לט):אויפן פסוק  (ברכות יב:)רכה אמונה; אויך זאגן חכמינו זכרונם לב

ּזֹו ִמינּות, ַאֲחֵרי  -ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם", ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם 

ע ֶזה ִהְרהּור ֲעֵביָרה; זעט מען פון דא אז דאס גייט אינאיינם, אלע קשיות און אל -ֵעיֵניֶכם 

 יז פוגם בברית.מחשבות פון כפירות און אפיקורסות קומט פון דעם וואס מען א

פגם הברית הייבט זיך אן ביי די אויגן, אז מען היט זיך נישט די אויגן איז מען 

פוגם בברית. היינטיגע צייטן לעבן מיר אין א דור וואס אלעס איז אפן, ניאוף איז אפן 

אפגעקילט אין די אמונה רחמנא  ין דעם ווערט מעןמען פאלט אריין אאז פאר אלעמען, 

פאון וכו' וכו', וואס מען -סמארט –וען מען האט מיט זיך די כלי משחיתים לצלן, בפרט ו

קען זען דערויף אלע שמוץ פון דער וועלט, וואס דאס איז דער 'בעל פעור' פון אונזער 

 דור, צוליב דעם פאלט מען אוועק פון די אמונה.

ל דאס ז נאך אזוי פיל שרייבן פאר דיר נאכאמאל און נאכאמאנט איז, אאינטערעסא

שעדליכקייט פון האבן אן אפענעם וועג צו די אינטערנעט און די ביטערע 

קאנסעקווענצן וואס דאס קען דיר צוברענגען השם ישמרינו, און נאכדעם וואס דו זעסט 
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אך אלץ נישט די כוחות און האסטו נ –ווי גאנצע משפחות ווערן אויס נאר צוליב דעם 

 שכל דאס אפצולאזן און אפשפארן.

ך וועל דיר ווייטער שרייבן און איך האף צום הייליגן באשעפער אז מיטן דיר אי

שרייבן נאכאמאל און נאכמאל וועט דאס סוף כל סוף פועל'ן; דו וועסט אננעמען מיינע 

 ווערטער וואס קומען ארויס פון מיין צעבראכענעם הארץ.

 עגל פונעם שטן.רן יעדן טאג דעם דף גמרא וועסטו געראטעוועט ווערן פון די נעל

איך דארף אריין לויפן צו מיינע טייערע תלמידים, די בחורים ווארטן אויף מיר; 

איך האב דעם זמן אסאך נייע בחורים, זיי ווארטן און שלינגען יעדן דיבור פון הייליגן 

 רבי'ן.

 זיי געזונט.

 רטער וועסטו מיר מחי' זיין.ריק אפאר וועשרייב מיר צו

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווער עס וועט גיין הפצה וועט שטענדיג האבן געלט אין טאש

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רי וואס דו וועסט אהיים קומען מיט ארבעטן אין א גראסע פארוואס זאלסטו גיין

ייניגער געלט ווי מען קען לעבן בכלל?! ענדערש זאלסטו גיין הפצה וועסטו האבן וו

 גרויס עשירות.

מוהרא"ש האט מבטיח געווען אז ווער עס וועט גיין הפצה וועט שטענדיג האבן 

ליאנען אידישע קינדער וואס געלט אין טאש; בפרט אין ארץ ישראל דארט האסטו מי

יסן פון די אמונה און ווען מען איז זיי מזכה מיט די מען האט זיי ליידער אוועק גער

הייליגע ספרים און קונטרסים זענען זיי זיך מורא'דיג מחי'; זיי געבן זייער שיין צדקה, 

 בפרט אחינו בני ישראל די ספרדי'שע אידן נעמען זייער שיין די קונטרסים.

ון נאכמאל: "וואס ו פרעגסט מיר וואס צו טון און דו שרייבסט מיר נאכמאל אד אז

דער ראש ישיבה וועט מיר זאגן וועל איך טון", זאג איך דיר: "נאר מיין דעה איז פאר 

 דיר ענדערש צו גיין הפצה ווי שטיין אין א גראסערי".

 ועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע ו
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... 

~~~~~~~~~~ 
 .צוזאמען מיט'ן מלמדעלטערן דארפן ארבעטן 

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

איך האב זייער הנאה אז דו רעדסט מיט דיין זונ'ס מלמד, דו ווילסט דיין זון זאל 

איינס ביי איינס ערליכע אידן, איבערגעגעבענע מצליח זיין. אונזערע מלמדים זענען 

(דניאל פסוק  מלמדים מיט אייזערנע סבלנות. עס איז ממש געזאגט געווארן ביי זיי דעם

ם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶל"; די מלמדים נוצן נישט זייערע הענט, ווייל "ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבֶה  א, ד):

 דער רבי האט נישט געלאזט שלאגן.

דו פארציילסט מיר אז דו רופסט דיין קינד'ס מלמד און דו ביסט  ער אזדעריב

אינטערעסירט צוצוהעלפן, וועסטו זען מיטן אייבערשטנ'ס הילף אסאך נחת פון דיינע 

 קינדער.

יין מאל א חודש זאלסטו ווייזן דיין לוח וכו' פאר דיין ַדָיין וועם דו פרעגסט דיינע א

שטעלן דעם לוח אז דו זאלסט זיין אפגעהיטן אין אלע שאלות, ער זאל דיר העלפן אויס

 הלכות.

מען מוז האבן א דיין וועם מען פרעגט שאלות און מען טאר זיך נישט שעמען צו 

שט דא אזא זאך אז מען זאל זיך אליינס פסק'נען מראות וכו'. פרעגן שאלות; עס איז ני

חכמינו זכרונם לברכה  יעדעס מאל מען האט א שאלה דארף מען גיין פרעגן א דיין.

"ְוא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד", דער וואס שעמט זיך צו פרעגן ווייסט נישט ווי אזוי  (אבות ב, ה):זאגן 

ט מוז מען פרעגן אן ערליכן מורה הוראה, נאר זיך צו פירן; יעדע שאלה וואס מען הא

 אזוי קען מען זיין אפגעהיטן אין טהרת המשפחה.

פת הורים" פאר די מאמעס פון וועט פארקומען אן "אסי קומענדיגע וואך מיטוואך

די קינדער וואס לערנען אין סקול בית פיגא; זאלסט אוועק לייגן דעם נאכט אז דיין 

 ווייב זאל קענען קומען.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .בנוגע דעם בנין אין אומאן

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - ה' יתברךרת בעז

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך וועל אם ירצה ה' שיקן נאך געלט קיין אומאן, אבער איך וויל וויסן וויפיל עס 

ן טאג בעט גייט מיר נאך קאסטן צו ענדיגן דעם בנין עס זאל נישט אריין רעגענען. יעד

ער נאך געלט, איך קען נישט אזוי; נאר אז דו געבסט מיר א דו"ח וויפיל עס וועט מיר 

 עס זאל נישט אריין רעגענען.בלויז אויף אזוי פיל אז  קאסטן צו ענדיגן דעם בנין

לעת עתה וויל איך ענדיגן דעם בנין פון אינדרויסן אזוי אויך די רעלינגס פאר די 

מאכן די פענסטערס אז מען זאל חס ושלום נישט ארויס פאלן טרעפ. איך וויל פאר

 גענוג. לעקטער; דאס איז מיררחמנא לצלן, און אפשר אויך אריין ברענגען 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
מיטן  די מיידלעך וואס ווערן מחונך אין "בית פיגא" לעבן און אטעמען

 מיט שמחה. - אייבערשטן

 יום ג' פרשת וישלח, י"ב כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאיר.לכבוד ... נרו 

אם ירצה ה' דעם קומענדיגן מיטוואך פרשת וישב וועט פארקומען אן "אסיפת 

ן סיי פאר די וואס האב -הורים" פאר אלע מאמעס וואס האבן קינדער אין אונזער מוסד 

די וואס האבן מיידלעך אין סקול. צו די אסיפה זענען פאר אינגלעך אין חדר און סיי 

אלע וואס און קן נאך נישט די קינדער אינעם מוסד, אויך גערופן די פרויען וואס שי

פאררופן זיך אז זייער פלאץ איז אין היכל הקודש. איך וויל אז אלע זאלן זיין אן קיין 

איבערצוגעבן פאר אלע עלטערן, דעריבער נושא ר א וויכטיגע אויסנאם; איך האב זייע

ומען מיט האלטן דעם אווענט, זאלסטו אלעס לייגן אין א זייט אז דיין ווייב זאל קענען ק

 חינוך הבנים והבנות איז די חשוב'סטע זאך ביי כלל ישראל.

ן דער מיר האבן א סקול איינס אין דער וועלט; עס איז נישט דא נאך אזא פלאץ אי

דארפן דאנקען  וועלט וואו מיידלעך לעבן מיטן אייבערשטן וואו אין דעם סקול. מיר

ארן אויספירן איר שליחות מיט די גרעסטע מאס תחי' פ... אונזער מנהלת מרת 
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איבערגעגעבנקייט וואס איז שייך; זי לייגט אריין אלע אירע כוחות אין די קינדער זיי 

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

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

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

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

ייע א געטרווי דעם וואס איינער זאל אפילו וויסן דערפון; זי איז פאר אונזערע קינדער 

 מאמע.

אונזער הצלחה איז אז מיר ארבעטן אינאיינעם; אלע האבן מיר איין ווילן און איין 

גוטע מידות  שטרעבונג: אויפציען קינדער מיט אמונה אינעם אייבערשטן, קינדער מיט

און קינדער וואס וועלן זיך אפהיטן פון שלעכטע מענטשן. סיי די טיטשערס און סיי די 

צוזאמען; יעדע וואך מיטוואך קומען זיך צוזאם די מנהלת מיט מנהלת תחי' ארבעטן 

די טיטשערס און איך געב א שמועס פאר אלע טיטשערס זיי מחזק זיין ווי אזוי זיך 

 ינדער.אומצוגיין מיט די ק

מיר לייגן אריין אין די קינדער זיי זאלן לעבן מיטן אייבערשטן; אלע מיידלעך זאגן 

ר פאר א שרעקעדיגע זאך, נאר ווייל דאס איז א חלק פון תהילים, נישט אלץ קנס אדע

אזא זאך אז מיידלעך זאלן יעדן טאג ענדיגן דעם  וטסזייער לעבן; וואו אין די וועלט הא

אזא זאך אז מיידלעך זאלן לעבן און אטעמען  וטסאויף די וועלט הא יום תהילים?! וואו

 מיטן אייבערשטן ווי די "בית פיגא" מיידלעך?!

ב וועט פארקומען אן 'אסיפת הורים' אין חדר מיט די מלמדים; איך וועל דיר בקרו

 מודיע זיין ווען דאס וועט זיין.

 ע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אל

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אנהויבן דעם טאג מיט א דף גמרא

 כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ג' פרשת וישלח, י"ב  - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'. 

א גרויסן יישר כח פארן נעמען פון מיר צוויי קינדער פאר די פאר טעג אז איך זאל 

ל און אויך צום רבי'נס ציון; איך בין אייך קענען גיין מיט מיין ווייב קיין ארץ ישרא

האבן נחת פון שטארק מכיר טובה אויף דעם, דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט 

 אייערע קינדער.
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איר ווייסט אודאי אז אייער מאן האט אנגעהויבן צו לערנען אין כולל יעדן 

אים געגעבן א גוטע פון צען ביז עלעף אזייגער; איך האב  -אינדערפרי פאר איין שעה 

 חברותא וואס זאל לערנען מיט אים דעם דף גמרא יעדן טאג.

זאלט אים מחזק זיין און מעודד זיין ער זאל קומען יעדן וויל איך אייך בעטן איר 

אינדערפרי פאר די איין שעה; איר ווייסט דאך ווי שטארק מוהרא"ש האט פארלאנגט 

קומען אין כולל האבן א שיעור אינדערפרי.  פון יעדן אינגערמאן אין יבניאל מען זאל

מיט לימוד התורה און אלע מפיצים אין יבניאל טוען אזוי, זיי הייבן אן דעם טאג 

 נאכדעם גייען זיי ארויס אויפן שלאכט פעלד מלחמה האלטן מיטן יצר הרע.

אין דעם זכות  ,ער זאל קומען לערנעןאייער מאן זאלט איר שטארקן דעריבער 

 לחה אין אלע אייערע עניינים.האבן הצ וועט איר

 איך ווארט צו הערן צי איר האט באקומען דעם בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .לעבן עאז מ'וואקסט אויף מיט'ן רבינ'ס הקדמות האט מען אן אנדער

 יום ג' פרשת וישלח, י"ב כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 רסלב. מרת ... תחי', מנהלת בית פיגא ב

די פאר טעג אז איך דורכאויס א גרויסן יישר כח פארן נעמען מיין זון ... נרו יאיר 

 זאל זיך קענען אריבער כאפן קיין ארץ ישראל און קיין אומאן צום הייליגן רבינ'ס ציון.

איך וועל מתפלל זיין ביי די מקומות הקדושים פאר אייך און פאר אייער מאן; מיר 

הטוב פאר אלעס וואס איר טוט מיט אונזערע קינדער, איר  סן הכרתקומען אייך א גרוי

 געבט אוועק אייער לעבן פאר אונזערע קינדער.

יעצט ווען מיר האבן שוין כלות תלמידות פון בית פיגא דארף מען זיי צוזאמנעמען 

פאר א פריוואטע שיעור; אינה דומה א  -כאטש איין מאל א חודש  -נאך זייער חתונה 

אט חתונה מיט די ריכטיגע הקדמות פון קינדווייז אן ווי די וואס איז וואס ה ווייבל

אויפגעוואקסן אן דעם רבי'ן, פאר זיי וועט מען דארפן מאכן באזונדערע פרויען 

 שיעורים.

איך האב אנגעגרייט א שיעור פאר די 'נחת אווענט' וואס וועט אם ירצה ה' 

אבן מיר אנגעגרייט א שפיל ווי עס אויך ה פארקומען קומענדיגע וואך מיטוואך נאכט;

די  י' אין שטוב, וון'סמארטפאוא אריין  טברענגו מען זעט אויס ביי די שטובער ווא

קינדער האבן נישט מיט וועם צו רעדן ווען די עלטערן זענען פארנומען טאג און נאכט 
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זיי ערן אלע עלטל פועל'ן ביי עמיט זייער סעלפאון. איך האף צום אייבערשטן אז איך וו

קענען זאלן נישט אהיים ברענגען קיין סמארטפאון, טעבלעט וכו' וכו', אזוי וועלן מיר 

 אויפברענגען א דור פון ערליכע אידישע קינדער.

טראגן די איך פריי מיר זייער אז די מיידלעך אליינס רוימען אוועק די קלאסן און 

ך אחריות עמען לערנט אויס מיידל גוט אז אחריות אז די קלאסן זאלן זיין זויבער; עס איז

 און מידות טובות.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אייער הייליגע ארבעט.

 ..ך.

~~~~~~~~~~ 
 "אשר בנחל" געבט חיות פארן יעדן מענטש אין יעדע מצב.

 ןיום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קט - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

מאך זיך א שיעור אינעם ספר 'אשר בנחל'; עס איז נישט דא אין קיין שום אנדערע 

ספר אזא געטליכקייט ווי עס איז דא אין דעם הייליגן ספר. אז דו פארשטייסט נישט 

קיין לשון הקודש זאלסטו לערנען די אידישע בריוון פון אשר בנחל; מוהרא"ש האט 

דאס זאלסטו לערנען כסדרן, דארט  -כט הונדערט בריוום אין אידיש א געשריבן איבער

וועסטו טרעפן תירוצים אויף אלע דיינע ספיקות, און חיזוקים אויף אלע סארט 

 איבערגייעכץ וואס דו גייסט אדורך.

נישט מיט טינט נאר מיט בלוט פון זיין ריינע  -מוהרא"ש האט געשריבן די בריוון 

ידישע קינדער; אלע בריוון אין אשר בנחל זענען געשריבן געווארן א הארץ צו מחזק זיין

פאר אונז בפרטיות, אז מיר וועלן דאס לערנען וועלן מיר זיין מחוזק און זיך פירן אויפן 

 ריכטיגן וועג.

אלץ קינד האב איך זייער שטארק געוואלט זיין אן ערליכער איד, איך האב געמיינט 

דארף מען זיך אפשיידן פון די וועלט און איך פלעג ווערן ד אז צו זיין אן ערליכער אי

דערפון זייער צעבראכן, ווייל איך האב נישט געקענט נאכמאכן אלע מעשיות וואס איך 

פלעג ליינען פון צדיקים. ביז דער אייבערשטער האט אויף מיר רחמנות געהאט און 

ק כז'! איך האב נישט חל -געפירט אז איך האב געטראפן א קליין ספר'ל 'אשר בנחל 

געוויסט ווער עס האט געשריבן די בריוון, וואס דאס איז געווען פאר מיר אן עקסטערע 

נס, ווייל מיר האט מען אויסגעלערנט אז מען טאר נישט נעמען די ספרים און די 

 קונטרסים וכו' וכו'.
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אויף ט למעשה פון ווען איך האב גענומען דעם ספר אין מיין האנט הער איך ניש

דאס צו לערנען; דער ספר האט מיר אזוי איבערגענומען אז איך האב טעגליך 

. איך פלעג זיצן פארגליווערט און פארפרוירן בשעת איך באנדדורכגעליינט דעם גאנצן 

אויגן בשעת'ן ליינען דעם ספר. די האב עס געליינט, עס פלעגט מיר רינען טרערן פון 

ואס שטייט דארט אזוי אינטערעסאנט אז מען קען נישט "ומיין ווייב פלעגט מיר פרעגן: 

מיר האט מורא'דיג אבער דער אמת איז אז רעדן צו דיר ווען דו ליינסט דאס?" 

דעם ספר האב איך געזען און פארשטאנען אז:  ךאיבערגענומען די בריוון, ווייל דור

 "איך קען אויך זוכה זיין צו זיין צוגעקלעבט צום אייבערשטן".

ער אז דו זוכסט חיזוק און דו ווילסט ארויס גיין פון דיין עצבות און מרה יבדער

שחורה זאלסטו לערנען אסאך בריוון אין אשר בנחל כסדרן דיקא אויפן קול מיט א 

 חיות, אז די ווערטער זאלן אריין גיין אין דיין הארץ.

נאך וועל  נגנעכטן רופט מיר אן א אינגערמאן און פרעגט מיר: "ראש ישיבה ווי לא

איך זיך אזוי מוטשען?" זאג איך אים: "נעם א משניות און זאג אפאר פרקים משניות 

יעדן טאג; דאס וועט דיר פרייליך מאכן און דאס וועט דיר ארויס נעמען פון דיין עצבות 

ומרה שחורה", זאגט ער מיר: "איך זאג שוין יארן משניות און עס העלפט נישט!" פרעג 

אגסט יארן משניות? ווען איז געווען די לעצטע מאל וואס דו האסט ז איך אים: "דו

געעפנט א משניות?!" זאגט ער מיר: "גערעכט, איך האב שוין יארן נישט געעפענט 

אז מען לערנט און זיך דאכטן פאר א מענטש קיין משניות"; האב איך געזען אז עס קען 

אן קוקט מען נישט קיין רעזולטאטן און נאכדעם וואס מען זעט  ,מען טוט די אלע עצות

מען  ,ווען באמת טוט מען דאס נישט ,נישט ןהעלפפעולות וואס די אלע סגולות ווי 

אויף דעם אליינס דארף מען קומען צום צדיק, מען זאל  ..מיינט נאר אז מען טוט דאס.

 זיך נישט איינרעדן אז מען איז בסדר.

ט זיך ין גיין אין קאפ; דו וועספאר ווערטער וועט דיר אריאיך האף אז די 

 אויפוועקן פון דיין שלאף און אנהייבן לערנען און דאווענען.

 זיי געזונט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .איז נישט קיין דרך הטבע די טייערע שידוכים וואס איר טוט סע

 תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 וזוגתו תחי'. לכבוד ... נרו יאיר
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א גרויסן דאנק פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז אין דעם זכות זאלן ענק זוכה זיין צו מצליח 

 זיין אין אלע ענקערע ענינים.

זאל העלפן זון ... נרו יאיר! דער אייבערשטער מזל טוב פאר די שידוך פון אייער 

 ם און ביי אלע אייערע קינדער און אייניקלעך.איר זאלט זען נחת ביי אי

קוקט'ס וואספארא חסדים דער אייבערשטער טוט מיט אייך; ווער עס האט נאר 

אויגן זעט אז עס איז נישט קיין דרך הטבע די טייערע שידוכים וואס איר טוט, אזוי 

ו און דיין ווייב ן. דאס איז נאר אין די זכות וואס דערהייט, ביי איין קינד נאכן צווייטיונג

 העלפן די מוסד מיט א מורא'דיגע איבערגעגעבנקייט אין יעדע פרט און פרט.

די שמחה  סאיך בעט אייך: האטס שכל און מאכטס נישט א טייערע שמחה; מאכט

ט און ויס קיין געלט, ענדערש נעמט די געל"אידיש" מיט א אידיש'ן טעם. געבט נישט א

 באצאלט אלטע חובות.

 איך האף אז איר וועט פאלגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ביסט א מקדש שם שמים מיט דיין אויפפירונג

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער תלמיד ... נרו יאיר.

פלי יעצט קיין ארץ ישראל וואו שרייב דיר יעצט דעם בריוו פון הימל; איך איך 

עטן פאר דיר און פאר דיין משפחה ביי אלע מקומות הקדושים וואו איך איך וועל ב

 וועל זיין, בפרט ביי מוהרא"ש.

איך וועל דערציילן פאר מוהרא"ש אלעס וואס דו העלפסט מיר און אלעס וואס 

 ועה שלימה.אויף דיר; איך גלייב אז בקרוב וועסטו האבן א ישגייט אריבער 

רק חזק אחי היקר! שטארק זיך ווייטער מיט דיין איידעלע התנהגות; דו ביסט א 

מקדש שם שמים מיט דיין אויפפירונג. וואו זעט מען היינט אינגעלייט וואס ארבעטן א 

ינגעלייט ארבייטערס מיט גאנצן טאג זאלן האב א ריין מויל? וואו זעט מען היינט א

 נאר ביים הייליגן רבי'ן. ריינע אויגן וכו' וכו'?
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איך דאנק דיר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

דאללער; אין דעם זכות זאל דיר דער אייבערשטער העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע 

 דיינע וועגן.

 דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דיינע חובות טו אלעס אויף דער וועלט ארויס צו גיין פון

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן צושטייער געבן פאר די רענט פון 

טו ייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות די צדקה זאלסדעם חודש ... דאללער; דער א

 האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

געב אכטונג דו זאלסט נישט האבן חובות; לדעתי קומט די גאנצע שוועריקייט 

וואס דו גייסט אדורך מיט דיין געזונט צוליב דיינע חובות. די חובות מאכן א לחץ און 

 גאנצע פראבלעם.א פרעשור וואס דאס מאכט דיין 

ע חובות; אז ר וועלט ארויס צו גיין פון דיינדערפאר זאלסטו טון אלעס אויף דע

דו וועסט ארויסגיין פון דיינע חובות וועט אוועק גיין פון דיר דיין מחלה השם ישמרינו, 

 וואס קומט נאר פון פרעשור.

ך ווייס אז עס איך פריי זיך יעדעס מאל ווען דו קומסט צום "ליל שישי שיעור"; אי

ט א טאג ארבעט וכו', דאך קומסטו זיך מחזק זיין מיקומט דיר אן שווער צו קומען נאך 

 די עצות פון רבי'ן.

 ןגיסזיך אויסאויף א שפאציר ארום דיין דירה און  ןגייזאלסטו יעדן אינדערפרי 

 זיין געזונט.אייבערשטן, דורכדעם וועסטו ארויסגיין פון אלע חובות און צום דיין הארץ 

 מיט ליבשאפט, דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ביים אייבערשטן איז אלץ מעגליך, קען זיין כהרף עין איך זאל געהאלפן ווערן

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.
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העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש א גרויסן יישר כח פארן 

וכה זיין צו ללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו ז... דא

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

פאר דיר וואלט איך געדארפט שרייבן יעדן טאג א בריוו פאר דעם וואס דו 

ביי מיר אז איך קען זיין רואיג וויסנדיג אז אלעס העלפסט מיר מיט די סקול; איך ווייס 

י עסן יעדן אין סקול ווייל דו ביסט דער מענידזשער דארט. דו ברענגסט ד איז מסודר

 טאג און אזוי אויך זעסטו אז אלעס זאל זיין ריין וכו' וכו'.

איך בעט דיר טייערער ... נרו יאיר, ווארט אויס אין ישיבה אויף דיין שידוך; דער 

קען זיין כהרף עין איך הייליגער תם פלעגט זאגן: "ביים אייבערשטן איז אלץ מעגליך, 

 קען דיין ברודער און דו טרעפן א שידוך! זאל געהאלפן ווערן"; אין איין מינוט

זע ארומצוגיין מיט א שמייכל, ווייל מיידלעך ווילן נאר א פרייליכער בחור, נישט 

 קיין באבלאזענער וד"ל.

 דיר ליב.איך האב 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דיין שידוךדערהאלט זיך און ווארט אויס אויף 

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ליבער הארציגער ... נרו יאיר.

 איך האב דיר זייער ליב, דו ביסט ביי מיר זייער חשוב.

זייער: דערהאלט זיך און ווארט אויס אויף דיין שידוך; איך דערפאר בעט איך דיר 

וארטן קיין איין אז עס איז דיר זייער שווער, איך ווייס אז דו קענסט מער נישט ו ווייס

רגע און דו ווערסט פארברענגט יעדע מינוט. דאך ליבער ברודער, געדענק אז מיר האבן 

 ער האט פאר דיר א שידוך. א גרויסער באשעפער וואס פירט די גאנצע וועלט,

ס נה האבן; "ווען?" "וואס?" "וואו?" דאאיך זאג דיר צו אז דו וועסט שיין חתו

האט נאר מיטן אייבערשטן, די זאך פון שידוכים איז באהאלטן און פארבארגן פון 

 אלעמען.

איך וועל אם ירצה ה' מזכיר זיין דיין נאמען: "... בן ..." ביי אלע מקומות 

 הקדושים.
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אר איך מיט מיין איך זיץ יעצט אויפן פליגער אויפן וועג קיין ארץ ישראל; יעצט פ

וועל איך מאכן א נסיעה מיט דיר און  ווייב און קינדער, אם ירצה ה' קומענדיגן חודש

 מיט די אנדערע בחורים.

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן צושטייער געבן פאר די רענט פון 

דו  ... דאללער; העלף מיר ווייטער מיט אלעס, בעט דעם אייבערשטן אז דעם חודש

 עבן לעבן.זאלסט אלעמאל קענען העלפן דיין ראש ישיבה וואס האט דיר געג

... 

~~~~~~~~~~ 
 .הפצה איז נומער איינס

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

זערע זכותים אויף דער וועלט וועלן מיר נישט וויסן אונגעפונען זיך ווילאנג מיר 

פארן מזכה זיין אידישע קינדער מיט די ספרים וואס וואס מיר קויפן זיך איין און שכר 

 מיר דרוקן און פארשפרייטן.

איך בעט דיר טייערער ... נרו יאיר, זיי ממשיך מיטן דרוקן די ספרים, קונטרסים, 

 קארדס וכו' וכו'. די-ליונות, סידי'ס און עסג

"ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא  (אבות ה, יח):ע חכמים זאגן געדענק וואס די הייליג

 ָּבא ַעל ָידֹו".

ביי מוהרא"ש איז "הפצה" געווען נומער איינס; מוהרא"ש האט געהאט אסאך 

 "הפצה" איז געווען זיין זאך.זאכן וואס ער האט געטון, אבער 

מך בכל כוחך להמשיך בעט איך דיר טייערער ברודער: "חזק ואמץ ואחוז עצ

 בלי הפסק". להדפיס הקונטרסים של מוהרא"ש

קומען העלפן אז די מאשינען זאלן צו זיי מחזק בחורים און אינגעלייט 

 פונקציאנירן און דרוקן פיר און צוואנציג שעה אן קיין אויפהער.

א גרויסן יישר כח פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

ו . דאללער; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צ..

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

 פון דיין ראש ישיבה.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 זיי מוסיף והולך אין דיין עבודת ה'

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - רת ה' יתברךבעז

 יאיר. יערער ... נרולכבוד מיין טי

תורה תפלה,  –איך האף אז דו גייסט אן בבחינת מוסיף והולך אין דיין עבודת ה' 

 און בעיקר צו פארשפרייטן די קונטרסים און גליונות וכו' וכו'.

העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש א גרויסן יישר כח פארן 

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.... דאללער; אין דעם זכות זאלסטו 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א שיינעם שטעטל על שם רבינו

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

איך בין יעצט אויפן וועג קיין ארץ ישראל; איך שרייב דיר א בריוו פון הימל, פון 

 די וואלקענעס.העכער 

שטארק דיך טייערער ... נרו יאיר און שטארק דיין ווייב תחי'; איך וועל אם ירצה 

ה' מתפלל זיין פאר דיר און פאר דיין משפחה, איך וועל דערציילן פאר מוהרא"ש אלעס 

 טוט אויפצובויען אונזערע מוסדות. וואס איר

אינעם חדר, סקול,  דו האסט א גרויסער חלק אין אלע אונזערע גוטע מעשים;

ך האבן א חלק אין דאס בויען א שיינעם שטעטל הדפסה און קעמפ, יעצט וועסטו אוי

על שם רבינו; נאך אביסל וועלן מיר זוכה זיין צו האבן א "ברסלב'ע שטעטל" אין 

 אמעריקע.

מוהרא"ש האט אויפגעשטעלט א שטעטל אין ארץ ישראל אויפן רבינ'ס נאמען, 

 ירצה ה' נאכמאכן אין אמעריקע; ונזכה ונחי' ונראה.מיר וועלן דאס אם 

בין דיר זייער דאנקבאר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון  יךא

דעם חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז אין דעם זכות זאלסטו מצליח 

 זיין אין אלע דיינע וועגן.

ון מיר פאר איר איבערגעגעבענע ארבעט געב איבער פאר דיין אשת חיל א דאנק פ

 פאר די מוסד.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 .דו קענסט אויסהיילן דיין ווייב

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין הארציגער ... נרו יאיר.

רענט פון  איך בין דיר זייער דאנקבאר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די

אייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו דעם חודש ... דאללער; דער 

 האבן אלעס גוטס.

עס טוט מיר מורא'דיג וויי צו הערן פון דיר אז דיין ווייב דארף זיין אין שפיטאל 

פאר עטליכע וואכן זיך צו ערהוילן פון איר מחלה פון נישט וועלן עסן; דו דארפסט זיין 

 ט.אליין און דיינע קינדער זענען צעטייל

הער מיר צו טייערער ברודער, טייערער תלמיד, דו קענסט אויסהיילן דיין ווייב, 

 עס ווענדט זיך נאר אין דיר; אויב דו וועסט איר פרייליך מאכן וועט זי ווערן געזונט.

ָלה ְּבגֹו ְּתָלִתין יֹוִמין "ְּבַרֵּתיּה ְּדַרב ִחְסָּדא ָטבְ  (שבת קכט.):די הייליגע חכמים דערציילן 

ֵני ַּבְעָלּה ְוִאְצְטִניַאְּת", רבא'ס ווייב האט זיך פארקילט און זי איז קראנק געווארן, א ִּבפְ ֶׁש 

רבא איז דעמאלט נישט געווען אין שטוב ער איז געווען אין ישיבה אין פומבדיתא 

ייט לערנען (דעמאלט איז געווען די סדר אז מען פלעגט אוועק פארן פאר א לאנגע צ

ָסה ַּבְתֵריּה ְּדָרָבא ְלפּוְמַּבִדיָתא", האט מען איר געטראגן מיט איר תורה), "ְוַאְמטּוי ְלַעְר 

בעט קיין פומבדיתא אין די ישיבה וואו רבא איז געווען ראש ישיבה און זי איז 

 אויסגעהיילט געווארן; קוק נאך די גמרא, ודו"ק.

נט אין שטוב; ווען איר מאן האט נישט א ווייב ווערט פרייליך ווען איר מאן לער

אדער על כל פנים ער ברענגט דאס נישט אהיים אין שטוב, וואס דאס  –קיין סמארטפאון 

מאכט אז דער מאן זאל נישט זיין אין שטוב, אפילו דער גוף איז אין שטוב אז אבער זיין 

 קאפ נישט מיט אים.

ר דיר אז יעדע שטיק צייט פאלט דערפאר טייערער ..., מיין הארץ גייט מיר אויס פא

וייב צוריק צו איר פראבלעם פון נישט עסן און מען דארף איר איינשפארן וכו'; דיין ו

אבער איך בין זייער שטארק מיט וואס איך זאג דיר אז "דו קענסט איר ארויסנעמען פון 

 איר מחלה".

ת קומען פון ע מחלואז אל (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד)דער הייליגער רבי זאגט 

אנקהייטן וואס קומען פון מח; דער מח וויל נישט לאזן עסן ווייל עצבות, בפרט די קר
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מען וויל זיין שיין דאר, דאס קומט פאר בדרך כלל ביי נישט פרייליכע מענטשן וואס 

ווילן געפעלן פאר אנדערע. דאס איז זייער גאנצער לעבן, זיי לעבן שטענדיג מיט שרעק: 

 שיין'.וועל איך עסן וועל איך נישט אויסזען 'אויב 

אויב דו וועסט זיך פירן ווי אזוי איך האב דיר געלערנט; דו וועסט לערנען אין 

שטוב, דו וועסט גיין דאווענען דריי מאל א טאג און בעיקר זיין א משפיע אין שטוב; 

ווען דו  געבן ליבשאפט און נאר געבן גוטע ווערטער כסדר אן אויפהער, נישט נאר

 ויסגעהיילט ווערן.וועט זי א –דארפסט עס וכו' 

יעצט ווען זי איז נישט מיט דיר און דו ביסט אליינס זאלסטו געדענקען אז דו ביסט 

נישט אליינס, נאר דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר און נעבן דיר. וויין זיך אויס 

לם, הייל אויס מיין ווייב און של עו "רבונוצום אייבערשטן, רעד צו אים און בעט אים: 

שיק איר א גאנצע רפואה; נעם ארויס פון איר קאפ די זאך פון 'נישט עסן'. איך בעט 

דיר באשעפער האב רחמנות אויף מיר, איך וויל א ווייב, איך דארף א געזונטע ווייב; 

עסטו אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן וו איך דארף א מאמע פאר מיינע קינדער";

 זען אז ער וועט דיר העלפן.

רער ... נרו יאיר, איך בין יעצט אויפן וועג צו יבניאל און נאכדעם צום הייליגן טייע

רבי'ן; איך פאר מיט מיין ווייב און מיינע דריי עלסטע קינדער. איך שרייב דיר דעם 

 קענעס.בריוו פון הימל, איך טראכט פון דיר אויפן פליגער פליענדיג העכער די וואל

; מען זעט ווי דיין פנים האט זיך פארענדערט זייט מיין הארץ איז צעריסן פאר דיר

דיין ווייב איז אין שפיטאל, בעט איך דיר: "שטארק דיך און פארליר זיך נישט; דיין 

 ווייב וועט נאך זיין געזונט און שטארק".

 דיין ראש ישיבה וואס האט דיר זייער ליב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מדר מיט דיין הייליגע ארבעט אלס מלק דישטאר

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער... נרו יאיר.

איך שרייב דיר דעם בריוו פון הימל; איך בין יעצט אויפן פליגער העכער די 

ויס'פועל'ן ישועות; איך וועל וואלקענעס, אויפן וועג קיין ארץ ישראל קיין יבניאל א

 מזכיר זיין מיט דיין ווייב און קינדער.דיר 
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שטארק דיר מיט דיין הייליגע ארבעט; דו האסט זוכה געווען צו זיין א מלמד פאר 

קליינע קינדער, זאלסט אבער שטענדיג האלטן פאר די אויגן אז די קליינע קינדער גייען 

דאס וועלן זיי  –קדושה דו לייגסט אריין אין זיי גרויס ווערן, און וויפיל אמונה און 

 מיטנעמען דורכאויס זייער גאנצע לעבן.

יישר כח פארן העלפן צוזאמנעמען געלט איך זאל קענען ענדיגן דעם בנין אין 

אומאן, אויך פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... דאללער; 

צו האבן הצלחה  ז בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זייןדער אייבערשטער זאל העלפן א

 אין אלע ענינים.

 פון דיין ראש ישיבה

... 

~~~~~~~~~~ 
 .שלום צווישן תלמידי היכל הקודש

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 טייערער ... נרו יאיר וזוגתו תחי'.

ון דעם חודש נט פדי ישיבה מיטן געבן פאר די רעא גרויסן יישר כח פארן העלפן 

... דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז אין דעם זכות זאלן ענק זוכה זיין צו 

 וועגן. ענקערעמצליח זיין אין אלע 

זייטס ממשיך מיט אייער עבודת הקודש צו העלפן אויפבויען די מוסדות און צו 

 די גאנצע וועלט. פארשפרייטן די הייליגע עצות פאר

דארף מען אריינלייגן כוחות אז עס זאל זיין שלום צווישן תלמידי היכל דער עיקר 

 הקודש און אלע זאלן זיך ליב האבן; מיר זענען איין גרויסע משפחה.

דו זאלסט זען עס זאל זיין ליבשאפט צווישן די מענער און דיין ווייב זאל ארבעטן 

 רויען.עס זאל זיין שלום צווישן די פ

ב האבן איינער דעם צווייטן וועלן מיר מצליח זיין; מיר וועלן אז מיר וועלן זיך לי

 ברענגען משיח צדקינו במהרה בימינו.

 איך בעט שטענדיג פאר אייערע קינדערלעך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .ניגונים פון אמונה העלפט פאר פחדים

 ת תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנ - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.מרת ... 

איך בין ענק דאנקבאר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם 

חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז בזכות די צדקה זאלן ענק זוכה 

 זיין צו אלעס גוטס.

יך און איך איך האב שוין לאנג נישט געהערט וואס איר מאכט; איך בעט פאר אי

 זענט רואיג.האף אז איר 

יעדעס מאל ווען עס קומט אייך אריין פחדים השם ישמרינו זאלט איר זינגען צו 

זיך לידער פון אמונה; ווי למשל: "דער אייבערשטער איז דא", "אלעס איז דער 

אייבערשטער", "קיינער קען מיר גארנישט טון"; דאס וועט אוועקנעמען פון אייך אלע 

 און שרעק. פחדים

ט אויפן וועג קיין יבניאל; איך שרייב דעם בריוו פון העכער די איך בין יעצ

 וואלקענעס, פון הימל. איך וועל בעטן פאר אייך און פאר אייער משפחה.

א גרוס פון אייער טייערער מאן נרו יאיר; איך האב אים זייער ליב, איך פריי מיך 

 יבה.ער קומט ארויף אין ישווען מאל  סיעדע

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ין זון זאל מיט לערנען הלכות שבתדי

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער חבר הר"ר ... שליט"א.

ס פון דיינע טייערער ליכטיגע קינדער, בפרט דיין זון הבחור ... נרו יאיר; ער יא גר

 דאווענט ערליך און ער לערנט פלייסיג.שמים, ער  פירט זיך מיט יראת

איך האב אויפגענומען א מגיד שיעור וועלכער זאל פארלערנען הלכה, יעצט 

די סימנים הקטנים; איך האב זייער שטארק חשק אז דיין זון  –לערנט מען הלכות שבת 

מגיד זאל מיט לערנען די הלכות. איך מאך דאס בתורת התנדבות, נאכדעם וואס דער 

האט מיר געזאגט אז ער קען נאר פארלערנען אויב ס'איז בתורת התנדבות, ווייל  שיעור

און מען  ...אויב איז א מוז פאר אלע בחורים צו קומען הייבט זיך אן "מעשה ישיבה"

 קען שטערן ביים שיעור.



תשע"ט בֶש יֵ וַ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כא    

הבחור איך האב שוין געשריבן פאר דיין ווייב תחי' אז זי זאל מחזק זיין דיין זון 

יר ער זאל זיין פון די וואס באטייליגן זיך ביים הלכה שיעור, עס נעמט אינגאנצן ... נרו יא

 א דריי פערטל שעה.

איך דאנק דיר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו האבן הצלחה אין 

 וועגן. אלע דיינע

 שר כח.יי

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א קינד דארף שפילן און זיך אויסגעבן

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

א גרויסן דאנק פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

ט מצליח זיין אין אלע סזאל דיר דער אייבערשטער העלפן זאלזכות דאללער; אין דעם 

 ענינים.

אין צייט; איך  $10,000איך האב דיר געקענט אפצאלן דעם חוב פון אז ברוך ה' 

דאנק דיר פארן זיין א גוטער שליח צו בארגן געלט אז מיר זאלן קענען ענדיגן דעם בנין 

 ן "יישר כח").אין אומאן (די פוסקים זענען מתיר צו זאג

דער אייבערשטער זאל מיר העלפן איך זאל קענען ארויס גיין פון אלע מיינע חובות 

 ון די מוסדות.פון אומאן און פ –אין וואס איך זינק 

איך האב פארהערט ביי דיין זון ...'ס קלאס; איך מוז דיר זאגן אז דיין זון איז א 

ת. דער אייבערשטער זאל העלפן חריף, ער האט געענטפערט חד וחלק אויף די שאלו

 ער זאל אויסוואקסן א גרויסער ערליכער איד און א תלמוד חכם.

ען ווען ער קומט אהיים; א קינד דארף עס פעלט נישט אויס אים צו שטופן צו לערנ

 שפילן און זיך אויסגעבן.

 פון דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .קום אמאל ארויף אין ישיבה

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - ךבעזרת ה' יתבר

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... איך דאנק דיר פארן העלפן די  

דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מצליח 

 עגן.זיין אין אלע דיינע וו

איך בענק מיר צו דיר און צו הערן וואס דו מאכסט; איך האב דיר ליב טייערער ... 

 נרו יאיר.

; אמאל פלעגסטו זיך אריבערכאפן אינמיטן טאג ביי קום אמאל ארויף אין ישיבה

לאנטש, דו פלעגסט ארויף קומען אין ישיבה זאגן אביסל תהלים, עס האט געהאט אלע 

 טעמים.

וועסטו טרעפן א  –שטאלץ מיט דיין אידישקייט  ארק דיר און זיי... טייערער, שט

 גוטע שידוך.

 וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן.

 דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זייט מחזק אייער מאן אין זיין הייליגע ארבעט

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ת ... תחי'.רמ

איך בין ענק דאנקבאר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם 

אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די צדקה זאלן ענק זוכה זיין חודש ... דאללער; דער 

 צו מצליח זיין אין אלע ענקערע ענינים.

ר האט אז אייער וויפיל דארפט איר דאנקען דעם אייבערשטן אויף די זכיה וואס אי

ידישע קינדער די ריינע אמונה און די חשוב'ער מאן איז זוכה אריין צו ברענגען אין א

 ים פון הייליגן רבי'ן.שיינע חיזוק

דער וואס ברענגט צוריק אידישע נשמות צום  (תרומה קכח):דער זוהר הקדוש זאגט 

 ע ערליכע אידן.בורא כל עולמים איז זוכה צו האבן קינדער און אייניקלעך גרויס
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גארטן איר האט אויפגעשטעלט; אלע אייערער  געבט א קוק וואספארא טייערע

 זענען קיין עין הרע ערליך און וואויל.קינדער איינס ביי איינס 

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט ווייטער ממשיך זיין מחזק צו זיין אייער 

יין אין זיין הייליגע ארבעט ביתר שאת טייערער מאן נרו יאיר, ער זאל ווייטער עוסק ז

 וביתר עוז.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קרוב טרעפן א גוטע שידוךזיי ממשיך מיט לערנען און דאווענען וועסטו ב

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ליבער ... נרו יאיר.

זייער  ריך אויף, און איך פריי מידיר ווי אזוי דו פירסט זאיך האב זייער הנאה פון 

 שטארק יעדעס מאל וועס דו דערציילסט מיר דיינע סיומים.

זיי ממשיך מיט לערנען און דאווענען וועסטו בקרוב טרעפן א גוטע שידוך און 

 אויפשטעלן אן ערליכער אידיש'ער שטוב.

דארף ווערן פארראכטן טוסטו יישר כח פארן העלפן די ישיבה; יעדע זאך וואס 

ץ. אויך דאנק איך דיר פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר ע הארדאס מיט דיין גאנצ

 די רענט פון דעם חודש ... דאללער; אין דעם זכות זאלסטו מצליח זיין.

 דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ביסט נישט אין ישיבה, קום ארויף צו א שיעורדו כאטש 

 תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת  - רךה' יתבבעזרת 

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

, איך פריי מיך זייער צו זען דיין נאמען צווישן די וואס העלפן חודש'ליך די ישיבה

; דער און איך דאנק דיר פארן זיך משתתף זיין מיט די רענט פאר דעם חודש

מצליח זיין אין אלע זוכה זיין צו  ן אז בזכות די צדקה זאלסטואייבערשטער זאל העלפ

 דיינע וועגן.
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איך בענק מיך נאך דיר...; איך פארשטיי אז דו ביסט ארויס פון ישיבה און דו ביסט 

געגאנגען ארבעטן וכו', מיט דעם אלעם וועל איך זיך זייער פרייען דיר צו זען אמאל 

 ביי א שיעור.

און ווארימע  ורים; נאר שיינע עצותמיר רעדן ביי די שיעדו ווייסט דאך וואס 

 דיבורים וואס העלפט דעם מענטש אינעם טאג טעגליכן לעבן.

 דיין ראש ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .וואויל איז דיר אז דו ביסט מזכה אידן מיט אמונה און תפלה

 ןיום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קט - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

ויסן דאנק פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... א גר

דאללער; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז אין דעם זכות זאלסטו מצליח זיין אין 

 אלע דיינע וועגן.

בן כח דו זאלסט מזל טוב פאר דיין מיידעלע תחי'! דער אייבערשטער זאל דיר גע

צוזאמען מיט דיין ווייב תחי' געזונטערהייט, און זען נחת ביי איר און ביי איר מגדל זיין 

 אלע, אמן.

טייערער ברודער ..., אשריך אלף פעמים, אשריך ואשרי חלקך מאה ואלף פעמים 

אז דו ביסט מזכה צענדליגער טויזנטער אידישע נשמות צו רעדן יעדן טאג צום 

 ת ה'., ולהתחזק באמונה, בתורה וביראאייבערשטן

צריך שתדע שהס"מ יעשה כל מה שאפשר להחליש דעתך כדי שתפסוק בעבודתך 

הקדושה, על כן אני מבקש ממך אחי היקר, אנא אל תפסיק מעבודתך, אדרבה, תמשיך 

 ביתר שאת וביתר עוז, ואל תירא ואל תחת מאף אחד בעולם.

 באהבה אליך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .יסנאםדיין הארץ, איז עפעס או מימות,דיין ת

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער תלמיד ... נרו יאיר.
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א גרויסן דאנק פארן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

צליח די צדקה זאלסטו זוכה זיין צו מדאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות 

 זיין אין אלע דיינע וועגן.

 איך זיץ יעצט אויפן פליגער אויפן וועג קיין ארץ ישראל און איך טראכט פון דיר...

איך האב שוין געהאט אסאך תלמידים זייט די ישיבה שטייט, אבער דו ביסט 

 פעס אויסנאם.אנדערש, דו ביסט מער; דיין תמימות, דיין הארץ ... איז ע

ר ליב; ביי מיר איז יעדע תלמיד באליבט ווי א אייגן קינד, מער איך האב דיר זייע

פון דעם איז ביי מיר באליבט "תמימות"; די בחורים און אינגעלייט וואס האבן תמימות 

 די זענען מיר איינגעקריצט אין הארצן. –

כחות און בלייב אין איך בעט דיר טייערער ... נרו יאיר, שטארק דיר מיט אלע 

די אלע בחורים וואס גייען ארויס פון ישיבה וואו זיי קומען אן צום סוף...  ישיבה; קוק

 בלייב אין ישיבה וועסטו טרעפן א גוטע שידוך.

איך האף אז דו וועסט קענען ליינען מיין האנט שריפט, עס איז אביסל נישט אזוי 

 זוץ צושטופט וכו' וכו'.קלאר ווייל דער פליגער שאקלט זיך און איך 

 האב דיר ליב ...איך 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .איך האב גרויס נחת פון דיין התנהגות

 יום ד' פרשת וישלח, י"ג כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער זון ... נרו יאיר.

ר די רענט פון איך וויל דיר באדאנקען פארן ארויסהעלפן די ישיבה מיטן געבן פא

דאללער; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות די צדקה זאלסטו דעם חודש ... 

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

וויסן זאלסטו אז איך האב גרויס נחת פון דיין התנהגות; מאמי תחי' זאגט מיר 

וואס מיר  שטענדיג אז עס האט זיך געלוינט אלע רדיפות, בזיונות און שפיכות דמים

מיר זענען מקורב געווארן צו מוהרא"ש, זעענדיג היינט ווי די  זענען אריבער ווען

 קינדער לעבן מיט די תורה און מיטן אייבערשטן.
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מיין גאנצע חיות איז צו זען ווי דו קומסט יעדן אינדערפרי לערנען מיט מיר א 

אר זיך מיט דיינע ספרים, בלאט גמרא בבלי און א בלאט ירושלמי, נאכדעם ווי דו זיצט פ

 זאגסט ח"י פרקים משניות און א יום תהלים וכו' וכו'.דו 

איך בעט דיר זייער זאלסט גיין צו די שיעור הלכה יעדן טאג; איך האב 

אויפגענומען א מגיד שיעור הרב ר' ... שליט"א פארצולערנען הלכות שבת. די גאנצע 

ן קיין רנט עס פאר בטוב טעם ודעת, אשיעור נעמט א קנאפע דריי פערטל שעה, ער לע

בחינות און אן קיין פארהערן, סך הכל אז דו זאלסט קענען חתונה האבן קענעדיג הלכות 

קידוש, הלכות הדלקת הנרות און די הלכות וואס זענען נוגע פאר די סעודות שבת, כדי 

 דו זאלסט קענען בעזר ה' אויפשטעלן א שטוב על דרך התורה.

 .וועסטו מיר מחי' זיין –ט צום שיעור אויב דו גייס לאז מיר וויסן

 פון דיין טאטע.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דורך שמחה וועסטו ארויסגיין פון אלע פראבלעמען; די עצה דערצו.

 יום ה' פרשת וישלח, י"ד כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

ווייטאגן אלע דיינע פראבלעמען; אלע דיינע מיט שמחה וועסטו ארויס גיין פון 

און איבערגייעכצער וואס דו גייסט אריבער איז נאר ווייל דו ביסט נישט פרייליך, אז דו 

וועסט זיין פרייליך וועסטו זען ווי דו גייסט ארויס פון אלע שוועריקייטן, אזוי ווי עס 

ען ארויס פון אלע אּו", דורך שמחה גייט מ"ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצ  נה, יב): (ישעיהושטייט אין פסוק 

 פראבלעמען.

"ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד):דער הייליגער רבי זאגט 

ל ָהָאָדם ָּתִמיד, ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹחֹו, ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין עַ 

ון ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה", עס איז א גרויסע מצוה צו זיין שטענדיג פרייליך א -

זיך שטארקן מיט אלע כחות נישט צו זיין טרויעריג און דעפרעסט, ווייל אלע מחלות 

אגט און אלע קרענק קומען ווייל מען איז דעפרעסט און נישט פרייליך. און דער רבי ז

דארט ווייטער: "ַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֹות ְוַהֳחָלִאים ָרִעים ָּבִאים ַרק 

ִחָּסרֹון ַהִּׂשְמָחה", אפילו די דאקטורים זאגן אז אלע מחלות קומען פון דעפרעסיע ַמֲחַמת 

 און ווייל מען איז נישט פרייליך.



תשע"ט בֶש יֵ וַ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כז    

וועסטו מיר פרעגן: "ווי אזוי קען איך זיין פרייליך ווען עס גייט אריבער אויף מיר 

רבי צייט רחמנא לצלן?" זאלסטו וויסן און געדענקען אז דער הייליגער  אזא שווערע

האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט "התבודדות". אז א מענטש זאל זיך אויסרעדן 

זיין שפראך וואס ער איז געוואוינט צו רעדן, ער זאל זיין הארץ צום אייבערשטן אויף 

בפרטי פרטיות. ווען א מענטש געוואוינט זיך צו  -אלעס פארציילן פארן אייבערשטן 

 ם אייבערשטן ווערט ער פרייליך.אויס צו רעדן זיין הארץ צו

מיין נישט אז נאר דו גייסט אריבער א שווערע צייט וכו' וכו', נאר יעדע מענטש 

ירט מען אויס מיט שוועריקייטן; מענטשן עסן זיך אויף לעבעדיגערהייט פון כל פראב

זיי אויפן הארץ, דאס מאכט מען זאל ווערן דעפרעסט,  טמיני פראבלעמען וואס ליג

אויב מען נעמט עס ארויס פון זיך, מען דערציילט דאס אויס פארן אייבערשטן, אבער 

 ווערט מען פרייליך און רואיג.

טייערער ליבער הארציגער ברודער ... נרו יאיר, גיי אין א פלאץ וואו עס דעריבער 

איז ליידיג פון מענטשן, דארט זאלסטו זיך ארויס רעדן דיין הארץ פארן אייבערשטן, 

ל פארן אייבערשטן אלעס וואס דו גייסט אריבער, שמועס מיט אים ווי דו דערציי

עם זיך נישט אים צו דערציילן ווי שמועסט מיט א חבר. דערצייל אים אויס אלעס, ש

דער יצר הרע ווארפט דיר אראפ אין עבירות רחמנא לצלן, וועסטו זען ווי אלעס וועט 

 זיך איבער דרייען לטובה.

 צום אייבערשטן וועסטו ווערן פרייליך.אז דו וועסט רעדן 

 .איך האף אז דו לערנסט נאך דיינע שיעורים כסדרן; איך ווארט צו הערן פון דיר

היינט נאכט וועט נישט פארקומען דער וועכענטליכער שיעור; אם ירצה ה' דעם 

קומענדיגן שיעור פאר אינגעלייט וועט זיין כ"א כסליו, קומענדיגע וואך ליל שישי 

 ת וישב.פרש

אויך וויל איך דיר דערמאנען אז דעם קומענדיגן מיטוואך וועט פארקומען אן 

י מיידלעך; אויך די מאמעס וואס האבן נאר אינגלעך אסיפת הורים פאר די מאמעס פון ד

אלע זאלן  -זענען געלאדנט און אויך די וואס האבן נאך נישט קיין קינדער אינעם מוסד 

אויסנאם; עס וועט גארנישט פאסירן אז דו וועסט בלייבן אין שטוב קומען אן קיין 

 ערפון.נאר דו וועסט בענעפיטן ד -אכטונג געבן אויף דיינע קינדער  

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

... 

~~~~~~~~~~  
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~

ין בר מצוה בחור, און איך דארף חיזוק אויף קען נישט קויפן תפלין פאר מיאיך 

 .כיבוד אם

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ו קויפן פאר'ן בר מצוה בחור צוויי פאר תפלין, סיי רש"י און סיי רבינו אזוי ווי מ'פירט זיך אין ברסלב צ

קויפן רש"י תפלין פאר מיין בחור, זאל תם, וויל איך וויסן וואס צו טון אז איך האב נישט קיין געלט אפילו צו 

 איך גיין בארגן געלט אים צו קענען קויפן אויך רבינו תם?

צו טון וועגן מיין מאמע, זי איז זייער ברוגז אז איך בין געגאנגען אויף אויך וויל איך פרעגן אן עצה וואס  

יך טו וואס שמעקט פון ברסלב, ברסלב און איבערגעלאזט מיין פריערדיגע חסידות, און סיי וועלכע זאך א

וויל רעגט איר זייער אויף, למשל ווען איך האב געגעבן א נאמען פייגא נאכ'ן רבינ'ס מאמע, און אויך אז איך 

 קויפן צוויי פאר תפלין פאר מיין בר מצוה בחור.

בטחון איך הער אסאך אייערע שיעורים און איך בין זיך זייער מחזק מיט דעם, בפרט אין אמונה און 

 אויף וואס איך דארף אסאך חיזוק.

 יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ... נרו יאיר.לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואס האלטן  (עיין בספר שלחן הטהור סימן לד, סעיף א)וויסן זאלסטו אז עס זענען דא פוסקים 

אז אויב מען לייגט נישט קיין תפילין דרבינו תם גייט מען אריין אין כלל פון 'קרקפתא 

ורב צום הייליגן רבי'ן און דער דלא מנח תפילין'; בפרט אז דו שרייבסט אז דו ביסט מק

הייליגער רבי האט געזאגט אז גלייך ווען מען הייבט אן לייגן תפילין ביי די 'בר מצוה' 

רש"י און רבינו תם, און אזוי פירן זיך אנשי שלומינו  -מען אנטון צוויי פאר תפילין זאל 

כלל נישט קיין שאלה צי דו . ממילא איז דאך ב(עיין בספר פעולת הצדיק אות ס"ד)אין אלע דורות 

 זאלסט קויפן פאר דיין זון צוויי פאר תפילין.

(לקוטי הלכות וואס רבי נתן זאגט עס איז כדאי דו זאלסט אריין קוקן אין די ווערטער 

יַח "ְוַעל ֵּכן ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוכּו' ָצִרי ְלָהנִ  תפילין, הלכה ה' אות כח):

", ְּתִפיִלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם ְּכמֹו ֶׁשִהְזִהיר ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶאת ֲאָנָׁשיו ְלָהִניַח ְּתִפיִלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם

ווער עס וויל מקורב ווערן צום אייבערשטן זאל מקפיד זיין אנצוטון תפילין דרבינו תם 
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ן קוק אריין אין זיינע אזוי ווי דער הייליגער רבי האט מזהיר געווען זיינע מענטשן, או

"ְוַעל ֵּכן ַעְכָׁשיו  (אות כט):הייליגע ווערטער וואס ער שרייבט ווייטער, מורא'דיגע ווערטער 

בֹות ְמִׁשיָחא ְּבסֹוף ַהָּגלּות ְצִריִכים ִלָּזֵהר ְּמאֹד ְלָהִניַח ְּתִפיִלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם ְּכמֹו ֶׁשִהְזִהירּו ְּבִעְּק 

ינּו", אין די היינטיגע טעג וואס מען האלט שוין ממש ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשָהיּו ְּבָיֵמ 

אכטונג געבן  ביי די גאולה, מיר גייען שוין אט אט ארויס פון גלות, דארף מען זייער

אנצוטון תפילין דרבינו תם, אזוי ווי אלע אמת'ע צדיקים האבן אונז מזהיר געווען, "ִּכי 

ֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָּקרֹוב ָלבֹא ִקּצֹו", ווייל דער יצר ַעְכָׁשיו ִהְתַּגֵּבר ַהַּבַעל ָּדָבר ְּמֹאד ְּמאֹד ַמ 

פן מיר האבן הרע איז זיך זייער מתגבר זעענדיג ווי זיין סוף קומט שוין, דערפאר דאר

ביידע פאר תפילן זיך צו קענען קריגן מיט אים; קוק נאך אינעווייניג די גאנצע אות 

 וועסטו זען דאס גרויסקייט פון תפילין דרבינו תם.

דיין מאמע וכו'; די גרעסטע כיבוד אב ואם וואס דו קענסט טון איז אז דו  בנוגע

עריב מיט מנין; אויך זאלסטו זאלסט גיין דאווענען דריי מאל א טאג שחרית מנחה מ

לערנען יעדן טאג דיינע שיעורים כסדרן על פי סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן; אויך 

 דאס איז כיבוד אב ואם. -ויפציען ערליכע קינדער זאלסטו מכבד זיין דיין ווייב און א

אויף דער גרעסטער כיבוד אב ואם איז ווען עלטערן זעען ווי די קינדער פירן זיך 

 ְוָאַהְבָּת ֵאת" (דברים ו, ה):אויפן פסוק  (יומא פו.)ערליך, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 "ֶקיזאל ארויס קומען א קידוש השם דורך דיר און דער זאלסט זען עס  –ה' ֱא

אייבערשטער זאל באליבט ווערן דורך דיר. ווייל ווען א מענטש פירט זיך ווי עס דארף 

מענטשן? "ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואויל זענען זיינע עלטערן  צו זיין, וואס זאגן

דֹו ּתֹוָרה", וואויל איז פאר זיין רבי וואס האבן אים געלערנט תורה; "ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמ 

וואס האט אים געלערנט תורה; "אֹוי ָלֶהם ַלְּבִריֹות ֶׁשא ָלְמדּו ּתֹוָרה", וויי איז פאר די 

ישט קיין תורה. ווען איינער פירט זיך אויף ערליך זאגן די מענטשן וואס לערנען נ

ך אויף אזוי מענטשן: "קוקט אן דעם מענטש, וויבאלד ער לערנט תורה פירט ער זי

"ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב  (ישעיהו מט, ג):ערליך". אויף אים זאגט דער פסוק 

 ר בארימט זיך מיט אזא איינעם.ֶאְתָּפָאר", דער אייבערשטע

זיי א ביישפיל פון א ברסלב'ער חסיד; דו טראגסט אויף דיר א גרויסע אחריות, דו 

דיר דעם רבינ'ס נאמען און מענטשן קוקן אויף דיר ווי אזוי דו פירסט זיך. טראגסט אויף 

יק, ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק, "ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּד  (ספר המידות, אות צדיק, סימן סט):דער רבי זאגט 

זאל נישט ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע", ווער עס האט ליב דעם צדיק דארף אכטונג געבן עס 

 ארויס גיין קיין שלעכטע נאמען אויפן צדיק.

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

~~~~~~~~~~ 
קען איך מאכן מיין מאן לערנען? פארוואס דארף מען יענעם ווי אזוי 

 אוועקמאכן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

זיך געוואלט באדאנקען פאר די דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס געבט מיר קודם האב איך 

ן עס גייט אריין אין די אסאך חיזוק אין אמונה און תפלה, די שיעורים זענען זייער געשמאק און לייכט, או

 ביינער.

ליכער און איך האב ב"ה זייער א חשובער מאן, איך האלט זייער שטארק פון אים, ער איז זייער אן ער

 וואוילער מאן, עס באדערט מיר נאר אז ער לערנט נישט קיין תורה.

שטארק געפריידט  איך האב פיל געהערט פון אייך פון די חשיבות פון זאגן תורה, איך וואלט זיך אזוי

יבה, ווען מיין מאן וואלט דאס געטון, איך ווייס אז ער איז אריבער א שווערע תקופה זייענדיג א בחור אין יש

ער האט נישט געהאט קיין חברותות און דעריבער נישט געהאט קיין חשק צו חזר'ן, און ער פלעגט דערפאר 

 און קען זיין אז דעריבער וויל ער יעצט נישט לערנען. באקומען גאר נידריגע צייכענונגען אויף די בחינות,

יינמאל נישט גיין לערנען, אבער איך ק איםאיך הייס  און טונג נישט צו ווערן זיין "משגיח"איך געב אכ

פרוביר ארויסצואווייזן ווי שטארק איך וואלט זיך געפריידט ווען ער וואלט יא געלערנט, יעדעס מאל ער 

רה'דיגע זאך, אדער ער קוקט עפעס נאך, ווייז איך ארויס א שמחה דערפון, אויך ווען דערמאנט עפעס א תו

ש ישיבה שליט"א פרעג איך אים וואס ער האלט וועגן דעם, איך האב מיר הערן צוזאמען די דרשות פונעם רא

 אבער מורא אים צו זאגן אפן אז איך וויל ער זאל לערנען. אפשר דארף איך דאס יא טון?

 ט אסאך דעם אייבערשטן אויף דעם, איז דא נאך עפעס אן עצה וואס איך קען טון דערצו?איך בע

זיין, מיט'ן פולסטן מאס רעספעקט, אז דער ראש ישיבה שליט"א  גלייכצייטיג האב איך געוואלט מעורר

ליט"א זאל נישט אוועקמאכן אנדערע רבי'ס און חסידות'ער. אסאך מאל ווען איך הער ווי דער ראש ישיבה ש

פרעגט א בחור וואס קומט פון אן אנדערע קרייז, און מאכט אוועק יענע קרייז, זאגנדיג וואס באקומסטו פון 

, טוט מיר דאס זייער וויי. איך באלאנג צו אן אנדערע חסידות, און איך באקום פון מיין רבי חיזוק און דיין רבי

ונה און אז דער אייבערשטער ווארט מיר זאלן רעדן עצות פאר'ן לעבן, און אויך בין מחונך געווארן מיט אמ

זיין קרייז און שיטה. אויב ברסלב  צום אים ווי צו א חבר, פון דעסט וועגן בין איך מכבד יעדן איינעם מיט

 פארקויפט גוטע זאכן, קען מען דאך רעדן בלויז פון דעם, פארוואס פעלט אויס אוועקצומאכן אנדערע?

האב נישט געשריבן מיט דרך ארץ, און נאכאמאל א גרויסן יישר כח פאר  איך בעט איבער אויב איך

 אלעס.
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 תשובה:

 וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטןיום א' פרשת  - בעזרת ה' יתברך

  .מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

אט זייער אסאך אינגעלייט און בחורים ווילן נישט לערנען צוליב דעם וואס מען ה

זיי פארשעמט אין די יונגע יארן, ווען זיי זעען א גמרא קומט זיי ארויף אלטע ווייטאגן, 

ים וכו' וואס זיי זענען אדורך אין די יונגע יארן. אבער באמת בזיונות און שפיכות דמ

ווען זיי וואלטן ווען געוויסט ווי זיס די הייליגע תורה איז וואלטן זיי גארנישט געוואלט 

(עיין , אזוי ווי דער רבי האט אמאל געזאגט פאר איינעם פון אנשי שלומינו חוץ תורה

ה וועט דיר ווייזן איר פנים, וועסטו שוין גארנישט "איינמאל די תור שיחות הר"ן, סימן יז):

 וועלן, נאר די תורה".

היות אייער מאן איז דאס אריבער אין זיינע יונגע יארן האט דאס גורם געווען אז 

מער נישט וועלן לערנען. יעצט אז איר ווילט וויסן וואס איר קענט טון ער זאל ער זאל 

ביתר  -איר טוט יעצט זאלט איר ווייטער טון אזוי י וו , זאג איך אייך אזיא לערנען תורה

שאת וביתר עוז; איר זאלט אים ווייטער מחזק זיין, מעודד זיין און ארויס ווייזן ווי 

נען און דאווענען; ווען ער לערנט און דאוונט זאלט איר שטארק איר שעצט זיין לער

 .אים אויפהייבן. דאס וועט מאכן ער זאל לערנען מער און מער

איר זאלט ווייטער בעטן דעם אייבערשטן אז איר זאלט האבן א שטוב וואס פירט 

 זיך מיט די תורה און אייער מאן און קינדער זאלן לערנען די הייליגע תורה; ווען איר

צינדט אן די שבת ליכט און איר שטייט מיט די הענט אויפן פנים זאלט איר בעטן דעם 

העלף מיין מאן זאל לערנען, דאווענען און זיין א  "הייליגער באשעפער!אייבערשטן: 

צדיק; העלף מיר אז מיינע קינדער זאלן לערנען, דאווענען און זיין ערליכע אידן 

ן א שיעור מאל, וועט דער אייבערשטער עפענען זיין אזוי זאלט איר בעטן אצדיקים"; 

 הארץ און ער וועט לעבן מיט די תורה.

וועק מאכן וכו'; דער פראגע איז ממש פלאי פלאים... בנוגע פארוואס מען דארף א

עס איז נישט דא נאך אזא פארשעמטע רבי און פארשעמטע חסידות ווי ברסלב! קיינער 

ן א ברסלב'ער חסיד איז צו שאנד און צו שפאט ביי וויל נישט אנערקענען ברסלב או

אן איז אנגעקומען אלע חסידות'ן. ווען מען דערוויסט זיך אז א בחור אדער א אינגערמ

קיין ברסלב הייבט מען אן חוזק מאכן און אים אויפמערקזאם מאכן אז עס איז נישט 

כה וכו' הייסט דאס אז פאר אים, און ווען מען וויל זיך שטארקן מיט וואס מיר זענען זו
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אונז מאכן אוועק אנדערע?! אז מען לייגט אריין שטארקייט אין פרישע תלמידים זיי 

ווערן נתפעל פון לצים און פון די וואס לאכן אפ וכו', דאס הייסט אז מען זאלן נישט 

 בויעט זיך אויף אוועק מאכן?!

ל מיך דערווערגן, מעג ווען איינער קומט און ווארפט זיך ארויף אויף מיר און ווי

וועט מען אויך שרייען: ביי אזא פאל איך יענעם אראפ ווארפן פון מיר? אדער 

ען אים אראפ ווארפן?" און "מען ווערט נישט גרעסער אז מען "פארוואס דארף מ

ווארפט יענעם אראפ!" אדער דא פארשטייט יעדער אז איך זוך נישט יענעם 

 מיר אפלאזן און מיר לאזן לעבן?!אראפווארפן נאר פשוט יענער זאל 

ברסלב דארף נישט יענעם אוועק מאכן זיך צו בויען, ווייל עס איז נישט דא נאך א 

בי וואס האט אזוי פיל סחורה צו פארקויפן ווי דער הייליגער רבי און עס איז נישט דא ר

ידים, א פלאץ וואו די תלמידים באקומען פון זייער רבי אזוי סאך ווי די ברסלב'ע חס

 וואס דער רבי מאכט זיי אליינס פאר גרויסע צדיקים.

ווישן ברסלב און מען האט אמאל געפרעגט מוהרא"ש וואס איז די נפקא מינה צ

אנדערע חסידות'ן, האט מוהרא"ש געענטפערט: "ביי אנדערע רבי'ס טאנצן די חסידים 

; דאס איז ארום דעם רבי'ן, אבער אין ברסלב טאנצט דער רבי ארום יעדן חסיד"

מורא'דיג מגדיר געווען אין געציילטע ווערטער וואס מען איז זוכה דא ביים הייליגן 

"מיין גאנצע נחת און תענוג איז (חיי מוהר"ן, סימן שלה): רבי האט געזאגט  רבי'ן, אזוי ווי דער

ווען איך זע ווי מיינע תלמידים פירן זיך מיט יראת שמים און דינען דעם אייבערשטן. 

אלעס נאר פאר  -ך האב אלעס מפקיר געווען; מיין לעבן, מיין ווייב און מיינע קינדער אי

כֹול ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם ּוַמְנִהיג ֶׁשּקֹוִרין 'גּוֶטער ִאיד' ְּכמֹו ָּכל ַהַּמְנִהיִגים, "ַהִאם א ָהִייִתי יָ ענק, 

נֹוְסִעים, ְוחֹוְזִרים ְוָׁשִבים ּוָבִאים ְוֵאיָנם  ֶׁשּנֹוְסִעים ַהֲחִסיִדים ֲאֵליֶהם ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַעל ָמה

בי פונקט ווי אלע רבי'ס וואס די וואלט איך נישט געקענט זיין א ר ,"יֹוְדִעים ַמה ָּבִאים

חסידים ווייסן נישט פארוואס מען פארט צום רבי'ן, און ווען מען קומט אהיים ווייסט 

פארוואס גייט מען צו א רבי? וואס איז  יט וואס איז מען צוריק געקומען?!מען נישט מ

בערשטן, א רבי? אז ער קען מיר מאכן פאר א צדיק, אז ער קען מיר צוברענגען צום איי

 אז ער מאכט מיר לערנען און דאווענען.

אויפן רבי'ן וועט סיי ווי זיין טענות און מחלוקת; דעם רבינ'ס מאמע די צדיקת 

און זי האט געזען וואס גייט זיין מיט איר הייליג  פייגא איז געווען א בעלת רוח הקודש

ת'טע", ווערט דערציילט קינד, אירע הייליגע ברודער פלעגן איר רופן "פייג'עלע די נביא

אז בשעת דעם הייליגן רבינ'ס ברית האט דער רבי'ס מאמע געבעטן איר ברודער דער 

אזוי האט זי אים  -"ברוכ'ל  הייליגער צדיק רבי ר' ברוכל פון מעז'בוז זכותו יגן עלינו:
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 וואונטש אן פארן קינד אז מען זאל נישט קריגן אויף אים", האט דער הייליגער -גערופן 

צדיק רבי ברוכ'ל איר גענטפערט: "פייגעלע דאס קען נישט זיין, עס איז פארפאלן, מען 

 ".(קוקט נאך אין ספר פעולת הצדיק אות כא)מוז קריגן אויף אים 

ער זאל העלפן אז די וועלט זאל שוין אננעמען די לימודים פון דער אייבערשט

י וועלט. דער לימוד וואס דער רבי'ן, די לימודים וואס משיח וועט אויסלערנען פאר ד

"עס איז נישט דא  (ספורי מעשיות, מעשה יב):בעל תפילה האט אויסגעלערנט, ער פלעגט זאגן 

אז עס איז נישט  דינען דעם אייבערשטן"; קיין אנדערע תכלית אויף דער וועלט, נאר צו

 גלות. דא קיין אנדערע עצה אויסער תפילה, ביז מיר ווילן ארויס גיין פון אונזער

... 

~~~~~~~~~~ 
 אפשר קענט איר מיר געבן חיזוק אויף טהרת המשפחה?

 :שאלה

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יך זיך באדאנקען אויף אלע שיעורים וואס איך דא שרייבט א פרוי פון ארץ ישראל, צום ערשט וויל א

 הער כסדר און עס געבט מיר אסאך חיזוק.

דריי יאר צוריק, און מיר האבן נאכנישט קיין קינדער. עס הערט זיך איך האב חתונה געהאט פאר 

נה, נישט אזוי סאך, אבער למעשה האבן מיר אנגעהויבן צו גיין צו דאקטורים שוין א האלב יאר נאך די חתו

און זייט דעמאלט האבן מיר פיל פראבלעמען וכו', און איך דארף חיזוק פאר טהרת המשפחה. איך פארשטיי 

אייבערשטער האט עס געהייסן פאר'ן טובה פונעם מענטש, אבער אין אונזער מצב זע איך נישט וואס  אז דער

 זוי קען איך זיך שטארקן?די טובה איז, פארוואס פאדערט דאס דער אייבערשטער פון מיר? און ווי א

 איך האף איר וועט מיר קענען ארויסהעלפן, א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - יתברךבעזרת ה' 

 .מרת ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

נישט קיין  געבט אכטונג נישט צו מזלזל זיין אין די הרחקות וכו'; אז מען היט

 (שבת יג.):הרחקות באקומט מען זייער א גרויסער עונש. די הייליגע חכמים זאגן אונז 

נביא האט דערציילט: "ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה ְוָקָרא ַהְרֵּבה ְוִׁשֵּמׁש אליהו ה

אס האט זייער ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרֵּבה, ּוֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו", עס איז געווען א מענטש וו

פלייסיג געלערנט און ער איז געשטראבן זייער יונג, זיין ווייב האט דאס נישט 
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, זי איז ארומגעלאפן אין אלע שולן און ישיבות און געפרעגט: ווי אזוי אויסגעהאלטן

'ִּכי  (דברים ל, כ):קען זיין אז מיין מאן איז געשטארבן יונג, עס שטייט דאך אין די תורה 

י ְואֶֹר ָיֶמי', ווער עס לערנט תורה וועט לאנג לעבן, מיין מאן האט געלערנט הּוא ַחּיֶ 

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

"ְוא ָהָיה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ָּדָבר", און קיינער האט נישט געוויסט וואס איר צו ענטפערן, 

בין איך איינגעשטאנען ביי די פרוי און זי האט מיר  -ילט אליהו הנביא דערצי –איינמאל 

ך איר געפרעגט: "איר האט געהאלטן טהרת דערציילט די גאנצע מעשה, האב אי

המשפחה?" האט זי געענטפערט: "אוודאי האבן מיר געהאלטן טהרת המשפחה!" 

ות פון טהרת האט איר אליהו הנביא אויסגעפרעגט פונקטליך צי זי קען די הלכ

המשפחה, ביז זי האט מודה געווען אז זיי האבן נאכגעלאזט אין די הרחקות; האט 

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

 ער האט אים גע'הרג'ט.

ת איר ווארט אויף קינדער דארפט איר דאך זכותים, זאג איך אייך צו אז אין זכו

וואס איר וועט אפהיטן טהרת המשפחה, איר וועט האלטן אלע הרחקות אזוי ווי עס 

 זוכה זיין צו געזונטע קינדער. דארף צו זיין, וועט איר

מיר האלטן די תורה נישט ווייל מיר פארשטייען מיט אונזער שכל אז דאס איז גוט, 

סן; דער הייליגער רבי מיר היטן תורה ומצוות ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהיי

זאגט אז , דער רבי האט גע(עיין חיי מוהר"ן, סימן תיא)האט אוועק געמאכט די טעמי המצוות 

די מצוות זענען העכער פון אונזער שכל און פארשטאנד, און וויפיל טעמים מיר וועלן 

זאגן אויף די מצוות פונעם אייבערשטן וועלן מיר דאס נישט פארשטיין; מיר דארפן 

אלגן דעם רצון השם וואס ער האט אונז געהייסן טון בתמימות ופשיטות, און זיך פ

 רצון.פרייען אז מיר טוען זיין 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז אין זכות וואס איר זענט זיך מוסר נפש צו האלטן 

 די הלכות און הרחקות זאלט איר בקרוב זוכה זיין צו געזונטע קינדער.

 י מודיע זיין א גוטע בשורה בקרוב.איר וועט מיר אודא

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דאווענעןא רמז אז ביי א שידוך קוקט מען אויפ'ן 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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 קודם א גרויסן יישר כח אויף די מורא'דיגע שיעורים, ס'איז ממש מחיה עצמות היבשות.

זאגט אז ביי א שידוך זאל מען קוקן אויפ'ן  איך האב געטראכט א מקור אויף דעם וואס מוהרא"ש זי"ע

 איז גענוג א מקור. דאווענען פונעם בחור, כאטש וואס מוהרא"ש אליין

אזוי ווי איר זאגט אייביג אז מיט'ן דרך הלימוד קומט מען אן איבעראל, האב איך געלערנט אין מדרש 

צחק. אמר רב הונא, צפת שידו רבה (חיי שרה, פרשה ס', אות ט"ו) "ותשא רבקה את עיניה ותרא את י

ער רבקה איז געווארן א כלה צו יצחק, שטוחה בתפילה, אמרה ודאי אדם גדול הוא, לכך שאלה עליו", אייד

 האט זי געקוקט און געזען ווי אזוי ער דאוונט.

 יישר כח פאר אלעס.

 יחזקאל

 תשובה:

 קטן יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יחזקאל נרו יאיר

 איך האב זייער הנאה געהאט פון דיין בריוו.

פלעגט שטענדיג זאגן פאר אנשי שלומינו ווען זיי האבן געהאלטן ביי מוהרא"ש 

א שידוך טון מיט א טאכטער און זיי האבן געוואלט וויסן אויף א בחור צי ער איז אן 

קן ווי אזוי דער בחור דאווענט; אויב דער ערליכער בחור צי נישט, אז זיי זאלן גיין קו

ער דאווענט אין א סידור, ער שטייט אויף איין  בחור דאוונט אזוי ווי עס דארף צו זיין,

פלאץ פון אנהייב דאווענען ביזן סוף דאווענען און ער דריידט זיך נישט ארום און זיכער 

ר האט יראת שמים, אבער דאס ווייזט אז דער בחו -אז ער שמועסט נישט ביים דאווענען 

א סימן אז ער איז אינו מן אויב דריידט ער זיך א גאנצן דאווענען אהער און אהין איז 

 הישוב.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זיך שטארקן אין תפילה, וועלן מיר זוכה 

 זיין צו אלע ברכות, רפואות און ישועות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ר שפילן מיט שכנים וואס זענען נישט וואקסינירט?זאל איך לאזן מיינע קינדע

 שאלה:

 שליט"א,לכבוד דער ראש ישיבה 

מיר האבן א שכן וואס זיין ווייב איז פון די מענטשן וואס געבן נישט קיין וואקסינען פאר די קינדער, 

יעצט ווען ס'איז און אונזערע קינדער שפילן געווענליך אינאיינעם, וואס דאס איז א טובה פאר ביידע. אבער 



תשע"ט בֶש יֵ וַ פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       לו | 

איך זייער מורא פון דעם. איך האב געהערט פארשפרייט געווארן די מיזעלס מחלה ביים היימישן עולם, האב 

אז צוליב א שמחה האבן זיי געהאט געסט וואס זענען געווען אנגעשטעקט מיט מיזעלס, און איך האב א קליין 

 קינד וואס קען נאכנישט ווערן וואקסינירט.

נישט אונזערע אין א דילעמע, מיר ווילן נישט מאכן קיין מחלוקת מיט די שכנים, אבער ווילן  מיר זענען

 קינדער זאלן ווערן אנגעשטעקט. וואס איז די ריכטיגע וועג צוצוגיין צו דעם?

 יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ט וואס די תורה הייסט טון מאך נישט קיין מחלוקת מיט די שכנים; אז מען טו

ווערט מען אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס, מער פון דעם קען מען נישט טון און מען 

דארף נישט טון. די תורה איז געגעבן געווארן פאר מענטשן נישט פאר מלאכים, 

לגסט די תורה און דו געבסט וואקסינען פאר דיינע קינדער, וועט דעריבער אז דו פא

 ר אפהיטן דיר מיט דיינע קינדער פון אלעם שלעכטס.דער אייבערשטע

בפרט מיט שכנים; יעדע זאך פירט זיך מיט א  -צו לעבן בשלום מיט אלעמען  עז

מיט א  פונקטליכער חשבון. דאס וואס מען וואוינט אין א דירה מיט שכנים דאס איז

עבן די און פונקטליכער חשבון פונעם אייבערשטן אז דיקא דער מענטש זאל וואוינען נ

די מענטשן. דעריבער זאלסטו זייער אכטונג געבן צו לעבן בשלום מיט דיינע שכנים עס 

 זאל נישט זיין קיין שום מחלוקת צווישן אייך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 און נאכאמאל? וויפיל איז דער שיעור אנצוהויבן נאכאמאל

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שיעור זיך מחזק צו זיין נאכאמאל און נאכאמאל? איך בין שוין אראפגעפאלן טויזנטער וויפיל איז דער 

 מאל און זיך מחזק געווען, איך שפיר אז ס'איז פאלש צו זאגן אז איך גיי יעצט אנהויבן נאכאמאל.

 יישר כח

 תשובה:



תשע"ט בֶש יֵ וַ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לז    

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - רךבעזרת ה' יתב

 ... נרו יאיר.לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאס הייסט נישט אז מען איז זיך מחזק; דער  -סתם זיך שטארקן און גארנישט טון 

רבי האט וואונדערליכע עצות וואס ווער עס טוט די עצות איז זוכה ארויס צו גיין אפילו 

י: אויב מען טוט ן די גרעסטע בלאטע, אבער די עצות העלפט נישט נאר מיט איין תנאפו

די עצות! אויב מען דריידט זיך אין ברסלב און מען טוט נישט וואס דער רבי זאגט קען 

מען זינגען א גאנצן טאג: "שטארק זיך", "שטארק זיך", "שטארק זיך", אבער עס וועט 

 גארנישט נוצן.

באמת ארויס קריכן פון דיינע נפילות, פארוואס זאלסטו נישט טון אז דו ווילסט 

(ליקוטי מוהר"ן חלק וואס דער רבי זאגט?! דער רבי געבט אונז גרינגע עצות; דער רבי זאגט 

ם "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלי ב', סימן עג):

ְרָאה ֶאת ְׁשֶמ, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה וכו'. ְוִהֵּנה, ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְליִ 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשֵאין לֹו ִהְתעֹוְררּות ְּכָלל ִלְתׁשּוָבה", ווער עס וויל זוכה זיין 

; יעדער איד וויל זיין אן ערליכער איד און טון דעם תשובה צו טון, זאל זאגן תהלים

ם אייבערשטן, אבער נישט יעדער איז זוכה אויסצופירן זיין ווילן אויף ווילן פונע

למעשה, ווייל ער האט בכלל נישט קיין שום התעוררות תשובה צו טון, "ַוֲאִפיּלּו ִמי 

 לֹו", ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֹות ְוַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַהַּׁשּיָ  ֶׁשֵּיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, ֵאינֹו זֹוֶכה

און אפילו איינער וואס האט שוין יא אן התעוררות תשובה צו טון, ווייסט ער נישט וואס 

ער זאל טון דאס צו קענען אויספירן, "ַוֲאִפיּלּו ִאם ַמִּגיַע ְלָׁשם, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהַּׁשַער ֶׁשל 

ּוָבה", און אפילו איינער וואס וואס ּוָבה ָסגּור, ּוֵמֲחַמת ָּכל ֶזה ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְתׁשְּתׁש

האט יא אן התעוררות תשובה צו טון און ער ווייסט וואס מען דארף טון צו ווערן אן 

ערליכער איד, דארף ער נאך אויך זוכה זיין צו טון למעשה און נישט ווערן צעבראכן 

יַרת ְּתִהִּלים, ֲאִפיּלּו דערפאר איז נישט יעדער זוכה תשובה צו טון, "ְוַעל ְיֵדי ֲאִמ  וכו' וכו',

ִמי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, הּוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה", פירט דער רבי 

ום אויס; אז א מענטש איז זוכה און ער זאגט תהלים, אפילו ער האט נישט קיין ש

ַגם זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים התעוררות, ווערט ער אבער נתעורר תשובה צו טון דורך דעם, "וְ 

ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות ַהַּׁשָּי לֹו, ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער; ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ַלֲעׂשֹות 

דיגע שטארקייט וכו', ביז ער איז זוכה תשובה ְּתׁשּוָבה", און ער קען אנגיין מיט א מורא'

 אן ערליכער איד.צו טון און ווערן 



תשע"ט בֶש יֵ וַ פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       לח | 

דערפאר אז דו ווילסט באמת א וועג ארויס פון דיינע עבירות, הייב אן זאגן אביסל 

תהלים יעדן טאג וועסטו זוכה זיין אלעס צו פאררעכטן. תשובה איז נישט פאסטן, 

צוריק קומען צום אייבערשטן; תשובה איז צו תשובה איז נישט סיגופים, תשובה איז 

"רבונו של עולם, איך הייב אן פון יעצט צו זיין אן ערליכער : זאגן פארן אייבערשטן

איד, איך הייב אן פון היינט צו גיין אין שול דאווענען, העלף מיר אייבערשטער איך זאל 

נג צו זיין צעבראכן און עס איז זייער גריהאבן כח זיך צו שטארקן אויף מיין יצר הרע"; 

בן טענות אויף יעדן איינעם, אבער אזוי וועסטו עס איז זייער גרינג אויפצוגעבן און הא

אין ערגעץ נישט אנקומען, אויב דו ווילסט באמת ארויס קריכן פון דיינע שמוציגע 

מעשים נעם דעם רבינ'ס עצה, און אז דו וועסט פאלגן דעם רבי'ן וועסטו זען ווי 

 יך קריכסטו ארויס פון דיינע עקלדיגע מעשים.צוביסל

"ֲאִפיּלּו  (שיחות הר"ן, סימן יט):דעם איז תורה, אזוי ווי דער רבי זאגט  נאך אן די עצה פאר

אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות 

ט פון קדושה, ער טוט לֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייַחס ְוָׁש 

עבירות רחמנא לצלן און ער ליגט שוין אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה 

ֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ּבָ 

ּוב ָחָזק, ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּי

ר זיך ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ע

כל סוף ארויס גיין פון זיין  מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך וכך" וועט ער סוף

בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין 

 שלעכטס.

אז דו וועסט פאלגן דעם רבי'ן וועסטו זען ווי די תורה שלעפט דיר ארויס פון 

 בלאטע.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זאל איך פארן קיין אומאן אום שנה ראשונה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א שנה ראשונה אינגערמאן, און איך וויל וויסן וואס צו טון וועגן פארן קיין אומאן. מיין ווייב 

ועל איך נישט פארן, נאר בלייבן זאגט מיר איך זאל יא פארן, אבער איך מיין אז זי וועט זיין מער פרייליך אויב ו

 מיט איר.



תשע"ט בֶש יֵ וַ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לט    

 יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - רת ה' יתברךבעז

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאנק און לויב דעם אייבערשטן אז דיין ווייב איז מיט דיר און דו האסט זוכה 

 (בראשית ב, יח):אויפן פסוק  (יבמות סג.):עזר; חכמינו זכרונם לברכה זאגן געווען צו האבן אן 

י ווייב ְּכֶנְגּדֹו; אז מען איז זוכה איז ד -עֹוַזְרּתֹו, א ָזָכה  -"ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו", ָזָכה 

מיט איר מאן און זי העלפט אים, אויב איז מען נישט זוכה איז די ווייב א כנגדו, אלעס 

 וט זי פארקערט פונעם מאן.ט

דיין ווייב האט אמונת חכמים אינעם הייליגן רבי'ן און זי וויל דו זאלסט פאלגן 

דעם רבי'ן וואס ער האט געהייסן קומען צו אים אויף ראש השנה; דער הייליגער רבי 

ז "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם אי (חיי מוהר"ן, סימן רכ):האט געזאגט 

"ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא  (חיי מוהר"ן, סימן תה):דער רבי געזאגט  נישט פארהאנען"; נאך האט

ִלי  ִחּדּוׁש ָּגדֹול, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי, ַרק ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָנַתן

ה. א ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּברֹאׁש ֵדַע ַמהּו רֹאׁש ַהָּׁשנָ ֶׁשֲאִני יֹו -זֹאת ְּבַמָּתָנה 

ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי, ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּתלּוי ָּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי", דער אייבערשטער האט 

ש נט אנגעהאנגען אין מיין ראמיר געגעבן ראש השנה פאר א מתנה און נישט נאר איר זע

 השנה, נאר די גאנצע וועלט שטייט אויף מיין ראש השנה.

אודאי זאלסטו פארן קיין אומאן, אפילו שנה ראשונה; וואס איז בכלל דיין 

 פראגע?!

דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט זוכה זיין צו קומען צום רבי'ן און זאגן 

 צוגעזאגט. תיקונים וואס דער רבי האט דעם תיקון הכללי און באקומען אלע

... 

~~~~~~~~~~ 
 אפשר קענט איר געבן מער חיזוק פאר מלמדים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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איך בין א מלמד שוין עטליכע יאר, און זייט איך האב אנגעהויבן הערן אייערע שיעורים האט זיך מיר 

מלמדים, דאס געבט מיר מוט און שמחה זיך פון די חיזוק פאר  געעפנט א נייע וועלט, ובפרט האב איך הנאה

אפצוגעבן מיט די קינדער ווי עס דארף צו זיין, און נישט נאר איך פארדין דערפון נאר אויך אלע מיינע תלמידים 

 פון דעם.

איך האב געוואלט בעטן דעם ראש ישיבה שליט"א צו רעדן מער חיזוק פאר מלמדים ביים סוף פון די 

 רא שיעור.גמ

 יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת וישלח, י' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געלויבט דער אייבערשטער אז ער האט מיר מזכה געווען פארצולערנען יעדן 

ך אזוי ווי עס האט זיאינדערפרי א בלאט גמרא בבלי און א בלאט גמרא ירושלמי; 

אויסגעשטעלט אז אלע מלמדים ביי אונז אין תלמוד תורה זיצן יעדן אינדערפרי ביים 

גמרא שיעור זאג איך זיי יעדן טאג אפאר ווערטער ביים סוף פונעם שיעור, אביסל חיזוק 

און הדרכה. אויב דער שיעור ענדיגט זיך גענוג פרי דעמאלט איז דא צייט פאר זיי צו 

וערטער, אבער אז דער שיעור ציט זיך אריין ביז דער זמן ן הערן אפאר גוטע ובלייב

וואס זיי דארפן אריין גיין אין כיתה דעמאלט גייען זיי אלע אריין אין חדר. דאס איז דער 

 סיבה פארוואס נישט אלע שיעורים ענטהאלטן חיזוק פאר מלמדים.

יף די לסט זיך אומקוקן אואז דו ביסט א מלמד וויל איך דיר מחזק זיין דו זא

דער  -צעבראכענע קינדער; א מלמד וואס געבט אכטונג אויף די צעבראכענע קינדער 

דוד  ג):-(מדרש שמות רבה ב, באיז א ריכטיגע מנהיג ישראל. חכמינו זכרונו לברכה פארציילן 

המלך איז געווען א פאסטוך אלץ יונגער בחור און ער פלעגט שטענדיג אכטונג געבן 

יונגע שעפעלעך זיי זאלן האבן וואס צו עסן. ער פלעגט קודם ויף די שוואכע און א

ארויסברענגען די קליינע שאף צו פאשען ווייל זיי האבן נאך נישט קיין גרויסע ציין און 

זיי קענען נישט עסן פון די אונטערשטע חלק פון די תבואה וואס דארט איז זייער הארט, 

נאכדעם האט ער געעפנט די טיר פאר די די ווייכע תבואה.  אז זיי זאלן ערשט אפ עסן

די עלסטע שאף אז זיי זאלן עסן פון די מיטלסטע חלק פון די תבואה, נאכדעם האט ער 

ארויסגענומען די מיטלגארטיגע שאף וואס זיי האבן גאר שארפע ציינער און קענען עסן 

 האט דער אייבערשטערדי הארטע תבואה און דאס אויסרייסן מיט די ווארצלען. 

געזאגט פאר דוד: "דוד, איך זע ווי דו האסט רחמנות אויף די שעפעלעך, ביסטו ראוי 
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"ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו, ִלְרעֹות  (תהלים עח, עא):צו זיין דער מנהיג ישראל", אזוי ווי עס שטייט 

 ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו, ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו".

רצייל זיי מעשיות פון צדיקים, דאס וועט נדער יראת שמים; פאלייג אריין אין די קי

זיי אויפפלאקערן זייער הארץ צו וועלן זיין ערליכע אידן, זיי וועלן מקנא זיין די צדיקים 

"ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רמח): און זיי וועלן נאכטון. דער הייליגער רבי זאגט

אז פארציילן  –זאגט דער רבי  –ָבר ָּגדֹול ְמאֹד", זאלסט וויסן ִּדיִקים, הּוא ָּד ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצ 

מעשיות פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים ִנְתעֹוֵרר 

ווען מען הערט ָרץ ְמאֹד". ווייל ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּבֵחֶׁשק ִנְמ 

א מעשה פון א צדיק ווערט מען אויף געפלאמט און מען באקומט א מורא'דיגע חשק 

צו ווערן אן ערליכער איד; דורכדעם וואס מען זעט ווי דער צדיק האט זוכה געווען און 

דער ווען ער איז בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות וויל מען אויך ווערן א צדיק, בפרט קינ

 מעשיות פון צדיקים ווערן זיי זייער נתעורר דורך דעם.זיי הערן 

עס איז באוויסט דער סיפור אז דער הייליגער צאנז'ער רב זכותו יגן עלינו האט 

אמאל געפרעגט דעם מלמד פון זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מיט זיי, האט דער 

רים לערנסטו "וואספארא מוסר ספ מלמד אים געזאגט: "יא"; האט ער אים געפרעגט:

מיט זיי?" זאגט ער: "חובות הלבבות", האט אים דער הייליגער צאנזער רב געזאגט: 

"נישט דאס מיין איך מוסר, איך פרעג צי דו לערנסט 'מוסר', צי דו פארציילסט זיי 

דער מעשיות פון הייליגן רבי ר' אלימלך פון ליזענסק זכותו יגן עלינו און זיין ברודער 

' זושא זי"ע"; ווייל מעשיות פון צדיקים דאס פייערט אויף דאס הארץ הייליגער רבי ר

 צו זיין אן ערליכער איד.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע דיינע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טו איך אז מיין מאן פילט אן די הויז מיט אינטערנעט?

 שאלה:

 שליט"א,אש ישיבה לכבוד דער ר

איך בין זייער פארווייטאגט איבער מיין לעבן. איך קום פון א ריינע אפגעהיטענע שטוב בקדושה וטהרה, 

ווייט פון טעכנעלאגיע און אן קיין שייכות צו אינטערנעט און דאס גלייכן, ווידער מיין מאן קומט פון מער אן 

 אפענע מאדערנע שטוב, מיט אינטערנעט.
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געעפנט א ביזנעס, און ער האט לכבוד דעם אריינגעברענגט אין שטוב א קאמפיוטער אט מיין מאן ה

מיט אינטערנעט, דערנאך האט ער צוגעקויפט אויך א טעבלעט און א סמארטפאון. איך האב אים געבעטן 

ט הא מיט טרערן אין די אויגן ער זאל עס ארויסנעמען פון שטוב, איך האב גערעדט צו רבנים, אבער גארנישט

 געהאלפן.

פון די אנדערע זייט פאדערט ער פון מיר איך זאל זיך אנטון מאדערן, רעש'יג, און נישט צניעות'דיג, 

ער זאגט קלאר און אפן אז ער וויל איך זאל זיך אנטון ווי זיינע חברימ'ס ווייבער, ער לאזט מיר נישט פרעגן 

 וג.קיין רבנים, און וויפיל איך טו פאר אים איז נישט גענ

ווי ס'זעט מיר אויס וועל איך אזוי נישט קענען אויפשטעלן אן ערליכע אידישע שטוב, איך בין זייער 

פארווייטאגט און איך זע נישט קיין אויסוועג. אפשר וועט איר זיין דער ריכטיגער שליח מיר ארויסצוהעלפן, 

 אדער כאטש קלאר מאכן ווי אזוי איך דארף זיך פירן.

 חא גרויסן יישר כ

 שובה:ת

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך מוז אייך זאגן אפן און קלאר אז איר געפינט זיך אין זייער א גרויסע צרה; עס 

א קאמפיוטער  איז נישט דא קיין וועג מען זאל קענען אויפשטעלן ערליכע דורות מיט

וויפיל מען זאל נאר רעדן אין שטוב וואס איז מחובר צום אינטערנעט רחמנא לצלן. 

איז נישט  -פאון וכו' -ין שטוב א קאמפיוטער, סמארטוועגן דעם חומר הענין פון האבן א

 גענוג; דאס האט שוין ליידער חרוב געמאכט צענדליגער משפחות.

דור, ווייל ווען מען האט א אפענעם  דאס איז א שרעקליכע צרה פאר אונזער

פאון וכו', קען מען -קאמפיוטער מיט אינטערנעט אדער אן אייפאד, טעבלעט, סמארט

ץ אויף דער וועלט; דאס נעמט אוועק די גאנצע יראת שמים פון א מענטש, זען אלע שמו

סות דאס קילט אפ די אמונה פון א איד און ברענגט אריין אין אים כפירות און אפיקור

 און נאכדעם ווערט מען אינגאנצן אומגליקליך.

 ווען מען קוקט שמוציגע מאוויס וכו' ווערט מען צוגעקלעבט צו דעם, ביז עס איז

זייער שווער זיך אפצוגעוואוינען דערפון; אזוי ווי די וואס זענען צוגעבינדען 

יסן דערפון, (עדיקטעד) צו דראגס וכו' אדער צו אלקאהאל וכו' קענען זיך נישט אפרי

פאון -אזוי אויך דער וואס האט א קאמפיוטער מיט אינטערנעט אדער א אייפאד, סמארט

ו', ער ווערט זייער צוגעקלעבט דערצו, ביז עס איז וכו' און קוקט שמוציגע מאוויס וכ

שוין זייער שווער ארויסצוקריכן פון דעם. דער מח ווערט אינגאנצן אויסגעברענט פון 
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ע שמוציגע מאוויס, ביז מען פאלט אראפ אין ביטערע עבירות רחמנא די אלע עקעלדיג

א לצלן. דערפאר לצלן, נאכדעם הייבט מען אן צו האבן קשיות אויף די אמונה רחמנ

טאר מען נישט האבן אין שטוב אן אפענעם קאמפיוטער מיט אינטערנעט, אדער א 

 פאון.-סמארט

ווייל איך בין נישט דא צו צעברעכן  עס איז מיר זייער שווער אייך צו געבן אן עצה

אידישע שטובער, איך בין גרייט צו העלפן אויפשטעלן אידישע שטובער; איר דארפט 

אפן מיט אייער מאן און אים זאגן קלאר אז אויף דעם וועג ווי ער פירט זיך זיין זייער 

ארפן די וועט איר נישט מצליח זיין אויפצושטעלן אן ערליכע שטוב, מען מוז ארויס וו

 שמוץ פון שטוב, אז נישט זע איך נישט קיין וועג פאר אייך.

ע ׁשֹוֵלט ֶאָּלא ַּבֶּמה ֶׁשֵעיָניו "ֵאין ֵּיֶצר ָהָר  (סנהדרין מה.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

רֹואֹות", ווען מען היט זיך נישט די אויגן, מען קוקט אויף שמוציגע בילדער, מען קוקט 

ן אראפ אין עבירות; וואויל איז דעם וואס האט שכל אויף שמוציגע מאוויס, פאלט מע

דער וועט און פאלגט וואס אלע ערליכע אידן זאגן, ער האלט זיין שטוב ערליך און ריין, 

 זוכה זיין צו זען נחת ביי זיינע קינדער און אייניקלעך.

וויפיל בריוון האט מוהרא"ש זכרונו לברכה געשריבן צו תלמידי היכל הקודש וואו 

בעט זיך מיר זאלן אכטונג געבן אויף אונזערע קינדער, אויף אונזערע דורות, און ער 

פאון, אייפאד; וויפיל האט -סמארטמיר זאלן נישט האבן אין שטוב קיין קאמפיוטער, 

מוהרא"ש געוויינט ביי די שיעורים מיר זאלן נישט האבן קיין שום שייכות מיט די אלע 

 כלים.

און  געבן כח זיך צו שטארקן נישט צעבראכן צו ווערן דער אייבערשטער זאל אייך

 נישט נאכלאזן פון אייער ווילן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארקנעכטעט צו מיין מאן, וואס זאל איך טון?איך שפיר 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

עס שטערט איך האב ב"ה א פיינער מאן, ער ברענגט אהיים געלט פאר אלעס וואס פעלט אויס, אבער 

 ליב.מיר אז ער מאכט מיר אסאך משוגע און הייסט מיר טון זאכן אינדערהיים פאר אים וואס איך האב נישט 
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מיר האבן טאקע נישט קיין גרויסע קינדער, אבער איך פיל ווי פארקנעכטעט צו אים אז איך מוז זיך 

ן זיך אינגאנצן צושטעלן צו זיינע אנטון און זיך אויפפירן אינדערהיים פונקטליך לויט זיין געשמאק, או

 פארלאנגען.

ס'איז נישט נארמאל מעג איך אים זאגן  מוז איך עס טאקע טון? אדער אויב ס'איז א זאך וואס איך מיין

 אז איך וויל דאס נישט טון?

 יישר כח

 תשובה:

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'. 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דעם נישט אלעס קען מען שרייבן, בפרט ווען מען הערט נישט ביידע צדדים; מיט 

 אלעם וועל איך אייך ענטפערן אין קורצן.

"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה, ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו",  (משלי יד, א):שלמה המלך זאגט 

יט אויף איר שטוב מיט איר חכמה און א נארישע פרוי צעברעכט איר א קלוגע פרוי בו

וויסן און געדענקען אז די היינטיגע דור איז שטוב מיט אירע אייגענע הענט; מען דארף 

זייער שטארק געפאלן, די נסיונות זענען זייער גרויס, די פריצות אויפן גאס איז 

ין הארבע עבירות. דעריבער דארף א געפערליך און מען קען זייער גרינג דורכפאלן א

ט אז זיין ווייב איז פרוי זיין קלוג און אייביג זיין גרייט פאר איר מאן; ווען דער מאן זע

שטענדיג גרייט פאר אים און איז מיט אים אלעמאל, וועט דאס אים אפהיטן פון 

 שלעכטס.

יר זאלט דאס וואס איר שפירט זיך פארקנעכטעט וכו'; די בעסטע זאך איז אז א

פאלק ווילן -זיין אפן מיט אייער מאן און אים מסביר וואס באדערט אייך, אז א פאר

' דארף מען זיך ארויס רעדן איינער דעם צווייטן, נישט דער מאן קען האבן 'שלום בית

באצווינגען די ווייב און נישט די ווייב קען באצווינגען דעם מאן; אויב איר שפירט זיך 

איר אים דאס זאגן שיינערהייט, אפשר ווייסט ער פשוט נישט ווי  פארקנעכטעט זאלט

 אזוי צו רעדן.

(תנא דבי אליהו ון אייך וכו'; חכמינו זכרונם לברכה זאגן בנוגע וואס ער פארלאנגט פ

"ֵאיזֹוִהי ִאָׁשה ְּכֵׁשָרה? ָּכל ֶׁשעֹוָׂשה ְרצֹון ַּבֲעָלּה", ווער איז אן ערליכע פרוי? א  רבה, פרק ט):

ט רצון בעלה, זי איז שטענדיג גרייט פארן מאן וכו', דאס הייסט אן ערליכע פרוי וואס טו

"דער אייבערשטער האט געגעבן פאר א פרוי  (נדה מה:):גן פרוי. חכמינו זכרונם לברכה זא
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מער חכמה ווי פאר א מאן"; דארף א פרוי זען אויסצוניצן איר חכמה אויפצובויען איר 

 שטוב.

ען אז דער מאן דארף זיין דער וואס הייבט אן געבן אין די וועלט איז אנגענומ

ליבשאפט, אבער ווען א פרוי ליבשאפט פאר די פרוי און דערנאך געבט די פרוי צוריק 

נוצט איר שכל וועט זי נישט ווארטן אז דער מאן זאל איר געבן ליבשאפט און ערשט 

ערשט אנהייבן געבן זי וועט  -נאכדעם וועט זי צוריק ווייזן ליבשאפט, נאר פארקערט 

ליבשאפט פאר אים, וועט דער מאן איר צוריק געבן גוטע וועטער און איר געבן 

 ליבשאפט.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טו איך אז כ'האב נישט קיין געדולד צו גיין דאווענען און אנטון תפלין?

 שאלה:

 דער ראש ישיבה שליט"א, לכבוד

פונעם ראש ישיבה איך האב זוכה געווען צו זיין דאס יאר אין אומאן צום ערשטן מאל, אין זכות 

שליט"א. זייט ראש השנה האב איך אנגעהויבן לערנען יעדן טאג ח"י פרקים משניות, און איך האלט שוין 

 ביים צווייטן מאל משניות ב"ה.

רפאס איך זייער אסאך גוטס, איך האב נישט קיין געדולד צו גיין דאווענען פון די אנדערע זייט אבער פא

אויך אין אנדערע זאכן בין איך זייער נאכגעלאזט. ווען איך פלעג הערן אייערע  און לייגן תפלין, און אזוי

ישט שיעורים יעדן טאג האב איך זיך געשטארקט, אבער לעצטנס בין איך זייער פארנומען און ס'קומט מיר נ

 אויס צייט צו הערן די שיעורים, און דעריבער פאל איך אראפ.

 יישר כחאיך האף איר וועט מיר ארויסהעלפן, 

 משה

 תשובה:

 יום ב' פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד משה נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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ביסט אזוי אראפגעפאלן רחמנא לצלן עד כדי  פארוואס ביסטו אזוי פארביטערט?

? דאס קומט נאר פון כך אז דו לייגסט נישט קיין תפילין און דו דאווענסט נישט

 ביטערניש.

 איך וויל דיר פרעגן וואס וועט דיר העלפן צו זיין דערביטערט?!

ַּבְּבִרית", ווער עס  "ִּכי ָּכל ַהּפֹוֵגם (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן נ):דער הייליגער רבי זאגט 

ען נישט דאווענען, איז פוגם אין די עבירה פון פגם הברית, "ֵאין ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל", דער ק

ער שפירט א ביטערע טעם אינעם דאווענען; דאס דאווענען האט ביי אים א טעם פון 

און ווען ער  ביטערע וואסער. ער וויל נישט קומען אין שול דאווענען -"ַמִּיין ְמִריִרין" 

קומט שוין יא אין שול האט ער נישט קיין געדולד אפילו נאר צו עפענען דעם סידור, 

ווען ער עפענט שוין דעם סידור קומט אים אן אזוי שווער דאס דאווענען; דאס און 

קומט פון די עבירה פון פגם הברית. די עבירות מאכן אים דיפרעסט און צעבראכן, אזוי 

ט דארט ווייטער: "ְוֶזה ְּבִחיַנת חֹוַלַאת ֶׁשּקֹוִרין ְּבֶרעֶכִניׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ווי דער רבי זאג

דער  -ֹוֵבר ֲעָצמֹות ֶׁשל ָאָדם", די עבירה ברענגט די מחלה וואס הייסט 'ברעכעניש' ֶׁשּׁש

 מענטש ווערט צעבראכן אויף שטיק שטיקלעך און האט נישט קיין געדולד צו דאווענען.

", א ער רבי: "ְוֵאין ָיכֹול ִלְטעֹם ְמִתיקּות ַּבְּתִפיָּלה, ֶאָּלא ְּכֶׁשִּתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִריתזאגט ד

מענטש קען נישט שפירן א טעם אין דאווענען נאר אז ער פאררעכט זיינע פגמי הברית, 

ער טוט תשובה און ער היט זיך אפ פון שלעכטס; דעריבער אויב מען איז אפגעהיטן 

, מען היט זיך די אויגן און די מחשבה דאן איז דאס דאווענען א זיסע זאך, אין קדושה

 זיסע וואסער, מען וויל נאך און נאך דערפון. -ְמתּוִקים" עס שפירט זיך ווי "ַמִים 

שטארק דיך! די ערשטע זאך אינדערפרי  -דערפאר בעט איך דיר טייערער ברודער 

אנטון תפילין; הייב נישט אן דיין טאג  זאלסטו קומען אין שול דאווענען שחרית און

דאווענסט. אז דו וועסט פאר דו גייסט אין מקוה זיך טובל'ען פארן אייבערשטן און דו 

(שיחות הר"ן, עס אפשטופן אויף שפעטער וועסטו נישט דאווענען. אזוי ווי דער רבי זאגט 

שטופן אויף  "דאווענען איז אזוי גרויס, אז מען טאר דאס נישט אוועק סימן לא):

"ַּתְנָיא, ַאָּבא  (ברכות ה:):שפעטער"; אזוי ווי מיר זעען אז חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ּו'", ִּבְנָיִמין אֹוֵמר: ַעל ְׁשֵני ְדָבִרים ָהִייִתי ִמְצַטֵער ָּכל ָיַמי, ַעל ְּתִפָּלִתי ֶׁשְּתֵהא ָסמּו ְלִמָּטִתי ְוכ

; ווייל ביים אויפשטייןענען גלייך אבא בנימין האט א גאנץ לעבן מקפיד געווען צו דאוו

 אז מען שטופט עס אפ אויף שפעטער ווער ווייסט צי מען וועט בכלל דאווענען.

"ווער עס לייגט תפילין וועט לאנג  (מנחות מד.):געדענק וואס די הייליגע חכמים זאגן 

 לעבן".

... 
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~~~~~~~~~~ 
 יש?איז כדאי צו לערנען שיחות הר"ן איבערגעטייטשט אויף איד

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כח א גרויסן יישר כח פאר די געוואלדיגע שיעורים, איך האב נישט די ווערטער אייך גענוג צו 

 באדאנקען.

אנגעהויבן מיט שיחות הר"ן, אזוי איך האב לעצטנס אנגעהויבן לערנען דעם רבינ'ס ספרים, איך האב 

י גוט לשון הקודש, האב איך זיך געקויפט א שיחות הר"ן איבערגעטייטשט ווי איך פארשטיי אבער נישט אזו

 אויף אידיש, און איך לערן אין דעם.

לעצטנס האב איך אבער געהערט פונעם ראש ישיבה שליט"א אז ס'זענען דא מענטשן אין ברסלב 

די אידישע שיחות הר"ן  פארדרייען דעם רבינ'ס ווערטער, און דעריבער האב איך שוין מורא אז אזוי וויוואס 

קומט נישט פון היכל הקודש, אפשר האבן זיי פארדרייט פונעם רבינ'ס ווערטער דארט. וואס זאגט דער ראש 

 ישיבה שליט"א וועגן דעם?

 יישר כח, יואל

 תשובה:

 פרשת וישלח, י"א כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יואל נרו יאיר. 

 ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

וואויל איז דיר אז דו לערנסט דעם הייליגן רבי'נס ספרים און דו האסט א שיעור 

 אין ספר שיחות הר"ן.

איך  "מיט יעדע שיחה וואס (חיי מוהר"ן, סימן שנח):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

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

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

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִלְזּכֹות ְלַדְרֵכי  ֵּכן ּכַֹח ָּגדֹול ְלעֹוֵרר-ְּכֶׁשּלֹוְמִדין ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֵיׁש ָלֶהם ַּגם

ים ִלּבֹו ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ּוְלִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ַהֶּנֱאָמִרים ְּבֶזה ַהֵּסֶפר, ה' ֶּבֱאֶמת, ְלִמי ֶׁשָּיִׂש 

ּוִבְׁשָאר ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים", דעם רבינ'ס ספרים פארמאגן א מורא'דיגן כח צו מעורר זיין 

 ש צו דינען דעם אייבערשטן; אין יעדע שמועס פון רבי'ן ליגן געוואלדיגע עצותא מענט

 און הדרכות פארן לעבן.

מוהרא"ש איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן ווען ער איז געווען א בחור פון 

זעכצן יאר. מוהרא"ש האט דערציילט אז עס איז אים זייער שווער אנגעקומען צו 



תשע"ט בֶש יֵ וַ פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       מח | 

קוטי מוהר"ן, ער האט זיך זייער געפלאגט צו פארשטיין דעם ספר, לערנען דעם ספר לי

שיחות הר"ן און חיי מוהר"ן, און אזוי  -גענומען די שיחות פון רבי'ן האט ער קודם 

אויך די קליינע תורות פון ליקוטי מוהר"ן וואס איז גרינג צו פארשטיין, און דאס 

ן שגור על פיו, נאכדעם האט ער גע'חזר'ט אן א שיעור מאל, ביז עס איז אים געווע

 אנגעהויבן לערנען ליקוטי מוהר"ן.

טייסט נישט קיין לשון הקדוש איז זייער גוט צו לערנען שיחות הר"ן אז דו פארש

 אין אידיש; מען האט דאס זייער שיין איבערגעטייטשט.

דער עיקר זאלסטו זיך מאכן שיעורים אין מקרא, משנה, גמרא וכו' אויפן סדר דרך 

: "איך האב ; דער רבי האט געזאגט(עיין שיחות הר"ן סימן עו)הלימוד פונעם הייליגן רבי'ן 

גענומען דאס גוטס פון די חסידים און דאס גוטס פון די ליטווישע"; ביי חסידים איז 

יי די ליטווישע איז דער עיקר 'תורה', און דער רבי האט דער עיקר 'תפילה', און ב

סיי תורה און סיי תפילה, וואס דאס איז געווען ביים רבי'ן דער עיקר,  -גענומען ביידע 

"ַמה ֵּיׁש ְלָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם?" (שיחות הר"ן, סימן רפז): רבי האט געזאגט  אזוי ווי דער

ן אויף דער וועלט? "ֵאין ָצִרי ִּכי ִאם ְלִהְתַּפֵּלל, ְוִלְלמֹד, וואס האט א מענטש צו טו

 ּוְלִהְתַּפֵּלל", נאר דאווענען, לערנען און דאווענען.

ַּבָּקָׁשִתי " (מכתבי רבינו ז"ל, בריש ספר עלים לתרופה):יידעם דער רבי שרייבט פאר זיין א

ּופֹוֵסק, ֶׁשא ַּתֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ִמָּטֵפל  ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני, ֶׁשִּתְלמֹוד ְּבָכל יֹום ִׁשיעּור ְגָמָרא

ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיֵרא ְוכּו', ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם", מיין ליבער איידעם, איך בעט דיר 

סט לערנען יעדן טאג גמרא און שלחן ערוך, זאלסט חס ושלום נישט מאכן זייער זאל

ואס דער רבי האט געוואלט און פונעם טפל אן עיקר און פון עיקר א טפל; זעט מען ו

 נאר תורה ותפילה ויראת שמים. -וואס עס איז געווען ביים רבי'ן אן עיקר 

ן טאג, און אפילו דו דערפאר זע צו לערנען אסאך משניות און דפים גמרא יעד

דאך זאלסטו זאגן די ווערטער, ווייל די ווערטער  -פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט 

 אפ דעם מענטש אינגאנצן פון זיין שלעכטס. פון תורה וואשט

... 
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