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 .שטארק זיך ווייטער מיט דיינע גוטע מעשים, וועסטו טרעפן דיין שידוך

 ום א' פרשת תרומה, כ"ח שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןי -  בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר, תלמיד ישיבת תפארת התורה.

זייער גוט האסטו געטון אז דו ביסט נישט מיטגעפארן דעם פארגאנגענעם שבת 

דיינע חברים אויף א פלאץ וואו איז נישט דא קיין מנין; דאס ווייזט אז דו האסט מיט 

יראת שמים. עס איז מיר א גרויסע וואונדער אז חסידי'שע בחורים פארן אוועק אויף 

שבת צו א פלאץ וואו איז נישט דא קיין מנין און נישט קיין מקוה, דאס ווייזט אויף 

 קלות ראש.

ט דיינע גוטע מעשים; מיט'ן דאווענען יעדן טאג שחרית שטארק זיך ווייטער מי

מנחה ערבית מיט מנין, אויך זאלסטו ממשיך זיין מיט דיינע לימודים; לערן יעדן טאג 

אביסל חומש רש"י מיט'ן תרגום, אויך זאלסטו לערנען יעדן טאג ח"י פרקים משניות 

אסאך גמרא וועסטו זוכה  דאס צו מסיים זיין יעדן חודש, און דער עיקר זאלסטו לערנען

 זיין צו ניצול ווערן פון אלעם שלעכט'ס.

זארג נישט פאר דיין שידוך; נאך אביסל וועסטו טרעפן דיין שידוך. זאג די קרבנות 

"ִמי ֶׁשָּקֶׁשה (ספר המידות, אות חיתון, חלק ב', סימן ו): הנשיאים יעדן טאג, ווייל דער דער רבי זאגט 

ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְקרֹות ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים", ווער עס טרעפט נישט זיין  לֹו ִלְמצֹא ִזּוּוגֹו,

שידוך זאל זאגן די פרשה פון די קרבנות הנשיאים. בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג די 

תפילה וואס מוהרא"ש האט געשריבן פאר בחורים און מיידליך צו זאגן; איך ברענג 

 פר: "דיין שידוך וועט אנקומען":דיר די תפילה פונעם ס

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו 

ְטֶרעְפן ַא גּוֶטע ִׁשידּו, ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן ְׁשֶנעל אּון ְגִריְנג אּון ִניְׁשט 

 ְטן ֶמער ַאזֹוי ַלאְנג.ַדאְרְפן ַוואְר 

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאי ֵווייס ַאז ִאי ָהאּב ִזי ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

ַזיין, אּון ַאז ִאי ִּבין ִניְׁשט ֵאייִּביג ֶגעֶווען ַאזֹוי וואֹויל אּון ֶעְרִלי. ִאי ֶּבעט ִדיר ָאֶּבער, 

עֹוָלם, ַאז דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶדעם אּון צּוִליּב ֶדעם צּוִריק ַהאְלְטן ַמיין ִרּבֹונֹו ֶׁשל 

 ָהאּב ִניְׁשט גּוט ֶגעטּון, אּון ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ַאֶלעס ָוואס ִאי .ִׁשידּו

יר ֶהעְלְפן אּון ַראֶטעֶווען ַאז ִאי ָזאל ֶמער ָזאל ׁשֹוין ְׁשֶנעל ֲחתּוָנה ָהאְּבן, אּון ָדאס ֶוועט ִמ 

.ָזאל ׁשֹוין ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי ִניְׁשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות אּון ִאי 

ָוואס ָזאל ִאי טּון, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם? פּון ַמיין ַזייט ִּבין ִאי ְגֵרייט ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן 

ס ֶקען ִאי טּון ַאז ִאי ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעְטָראְפן ַמיין ִׁשידּו? ִאי ַוואְרט ַהייְנט ַנאְכט! ָווא
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אּון ִאי ַוואְרט אּון ִאי ֶּבעט ִדיר ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ִאי ִוויל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן, אּון 

 ֶדעְרַווייל ִאיז ֶעס ָנאְכִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען.

"ל ָזאְגן אּוְנז ַאז ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ֲחתּוָנה ָנא ִדי ְצָוואְנִציג ָיאר, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ִדי ַחזַ 

ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ְטַראְכְטן פּון ֲעֵבירֹות, אּון דּו ָזאְגְסט אֹויף ַאַזא ֶמעְנְטׁש ַאז ַזייֶנע ֵּבייֶנער 

א ַהאְרֶּבער עֹוֶנׁש ַאז ִאי ָזאל ַמיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ָזאְלן צּוֵגיין. ַפאְרָוואס ָזאל ִמיר קּוֶמען ַאזַ 

ְטַראְכְטן פּון ֲעֵבירֹות, אּון ַאז ַמייֶנע ֵּבייֶנער ָזאְלן צּוֵגיין? ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ׁשּוְלִדיג? 

ג ָוואס ִאי ַפאְרָוואס קּוְמט ֶעס ִמיר? ִאיז ִמיר ִניְׁשט ֶגענּוג ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע ַּפיין אּון ֵווייָטא

 ָהאּב פּון ֶדעם ַאֵליין ַאז ִאי ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד, 

ֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן. ֶהעְלף ִמיר אּון אֹויְסַוואְרְטן ִמיט רּוִאיְגֵקייט ִּביז ִאי ֶוועל ׁשֹוין זֹו

ַאז ִאי ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ֻקְׁשיֹות אֹויף ִדיר. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ְגֵלייְּבן ִמיט ַא 

ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ַאז דּו טּוְסט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן, אּון ֶיעֶדע ַזא ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכער 

ְׁשּבֹון, אּון ִמיט ֶדעם ָזאל ִאי ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ַזיין ַאזֹוי צּוְּבָראְכן פּון ַמייֶנע ֶח 

 ְׁשֶוועִריַקייְטן.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ַפאְרְׁשֵטיין! ָנאר דּו ֵווייְסט ַמייֶנע ֶגעִפיְלן! 

י ַאזֹוי ַפאְרֶׁשעְמט אּון ֶדעְרִניֶדעְרט פּון ִמיר ַאֵליין! ַאז ַאֶלע ַמייֶנע ִווי ַאזֹוי ִאי ְׁשִּפיר זִ 

ֲחֵבִרים ָהאְּבן ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אּון ָנאר ִאי ִּבין ֶגעְּבִליְּבן ַאֵליין! ֶהעְלף ִמיר ַאז ִדי 

ִאי ָאְּפקּוֶמען ַאֶלע ַמייֶנע ֲעֵבירֹות,  ִּבְזיֹונֹות ָזאְלן ַזיין ַפאר ַּכָּפַרת ַעוֹונֹות ַאז ִמיט ֶדעם ָזאל

ִאי ָזאל ֶמער ִניְׁשט ַדאְרְפן ַלייְדן ַאזֹויִפיל אּון ִאי ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן 

 ְּבָקרֹוב.

יְׁשט ִאי ֵווייס אּון ִאי ְגֵלייּב, ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ַאז דּו ֶוועְסט ִמיר ִזיֶכער נִ 

ַפאְרָלאְזן. סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועל ִאי זֹוֶכה ַזיין ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן. אּון ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאי ִדיר, 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאז ֶווען ִאי ֶוועל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן ָזאל ִאי זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא גּוֶטע 

ִזי ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ְקִריְגן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרְׁשן ַּביי ָׁשלֹום ַּבִית, ִאי ָזאל 

אּוְנז ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוָׁשלֹום ְוֵרעּות, ִמיר ָזאְלן ִזי ִליּב ָהאְּבן אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעְּבן 

 ט ַדאְרְפן ֶגט'ן ַחס ְוָׁשלֹום.ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ִאי ָזאל ִזי ֵקייְנָמאל ִניְׁש 

ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ַזיין ַא ַוְּתָרן, ִאי ָזאל ֵאייִּביג ְמַווֵּתר ַזיין אּון ִניְׁשט 

 ְקִריְגן ָנאר ְׁשֶטעְנִדיג ַארֹויְסֶהעְלְפן. ִמיר ָזאְלן ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליֶכע הֹויז, ֶעס ָזאל ִזי ִזי

יְרן ִדי ִׂשְמָחה ִאין ִדי לּוְפט ַּביי אּוְנז ִאיְנֶדעְרֵהיים. ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ֶגעזּוְנֶטע ְׁשּפִ 

 ָזאל ֵזיי אֹויְפִציֶען אֹויְפ'ן ֶעְרִליְכן ִאיִדיְׁשן ֶוועג אּון ֶזען ַאַסא אּון ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער, ִאי
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ְׁשטּוּב ָזאל ַזיין ָאְפן ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ִאיִדיׁש ַנַחת פּון ֵזיי. ַמיין 

 אֹוְרִחים אּון צּו טּון ַאַסא ְצָדָקה אּון ֶחֶסד.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶנעם ָאן ַמיין ְּתִפָלה, אּון ֶהעְלף ִמיר ׁשֹוין, ִאין ְזכּות פּון ַאֶלע 

ּוִּבְפַרט ִאין ִדי ְזכּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון ַצִדיִקים 

ִאין ְזכּות פּון ַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר ְׁשמֹה ֶּבן ְמַנֶחם ְזֵאב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָוואס ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי 

 צֹון".ְּתִפָלה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָר 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נישט לאזן אפן די ליידיגע קלאסן

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

ייגן שלעסער אויף איך האב דיר שוין כמה פעמים געבעטן אויב דו קענסט ארויפל

"ָלאו ַעְכְּבָרא  (גיטין מה.):אלע קלאסן אין דעם ישיבה בנין; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ַּגָנב ֶאָּלא חֹוָרא ַּגָנב", נישט דער מייז איז דער גנב, נאר אויב עס איז דא לעכער וואו די 

מייז קענען אריין קומען, זענען די לעכער די גנבים ווייל דורך זיי קומען אריין די מייז; 

 אזוי אויך ווערן פראבלעמען וואו עס איז דא א ליידיגע קלאס.

אכט איז געווען א שבע ברכות פאר א תלמיד הישיבה און היינט נעכטן נ

אינדערפרי איז געווען אין איינע פון די חדרים אויפגעשריבן אויפן בארד א נישט שיינע 

בילד השם ישמרינו; דאס פאסירט נאר ווען עס זענען דא ליידיגע קלאסן אן קיין 

 אחריות.

בעטן א צווייטן דאס צו מאכן; זיי מיר אויב דאס איז דיר שווער צו מאכן וועל איך 

 מודיע צי דו ווילסט דאס טון.

דער אייבערשטער זאל מיר אפהיטן פון אלעם שלעכט, און אפהיטן אונזערע 

 קינדער פון שלעכטס.

... 

~~~~~~~~~~ 
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; די ספעציעלע ווען א מענטש לעבט מיט אמונה איז אים דאס לעבן זייער גרינג

 פינפטע חתונה אין ישיבה.גרויסע שמחה צו די 

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

 (חיי מוהר"ן, סימן שלב):אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר ווייסן פון רבי'ן; דער רבי זאגט 

"ֲאִני ָנָהר ַהְמַטֵהר ִמָּכל ַהְּכָתִמים", איך בין א טייך וואס רייניגט פון אלע שמוציגע 

 פלעקן.

אז מען פאלגט דעם רבי'ן און מען לערנט זיינע ספרים איז מען זוכה צו ווערן א 

ֶׂשה ַּבַעל "ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנעֲ  (חיי מוהר"ן, סימן שמט):גרויסער צדיק, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו", מען קען ווערן א גרויסער בעל תשובה אז מען 

לערנט זיין ספר, "ְוָאַמר, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו, ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו 

ְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו", נאך האט דער רבי געזאגט, ֶּבֱאֶמת, ָאז ְּבַוַּדאי יִ 

אז ווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת, וועט זיך אים עפענען אלע זיינע 

פארשטאפטע אדערן; מאך זיך א שיעור אין רבינ'ס ספרים וועסטו ווערן אן ערליכער 

 איד.

ערנט אינדערפרי פארן דאווענען פונעם רבינ'ס נסיעה דעם שבת האבן מיר געל

אז דער רבי האט געבעטן זיין  (פעולת הצדיק, סימן רסב)קיין ארץ ישראל, מיר האבן געלערנט 

תלמיד ר' יצחק וואס איז מיטגעפארן מיט אים ער זאל גיין קיין חיפה מאכן טיקעטס 

ר' יצחק איז אנגעקומען קיין  אהיים צו פארן צוריק קיין חוץ לארץ, למעשה ווען דער

חיפה איז ער געווארן באשעפטיגט וכו' און ער איז צוריק געקומען צום רבי'ן אן  די 

טיקעט'ס, ער האט דערציילט פארן רבי'ן אז ער האט געברענגט געלט פון משולחים 

"מן הסתם איז דער ווילן פונעם אייבערשטן אז מיר וכו', האט זיך דער רבי אנגערופן: 

האבן מיר געשמועסט מיט די חברים אז ווען א  אלן נאך זיין אביסל אין ארץ ישראל";ז

מענטש לעבט מיט אמונה איז אים דאס לעבן זייער גרינג, ווייל וואס עס גייט איבער 

אויף אים ווייסט ער אז דאס איז דער ווילן פינעם אייבערשטן, אנדערש איז דער מענטש 

רט צעפאלן פון יעדע זאך וואס גייט אים נישט ווי אזוי ער וואס לעבט אן אמונה, ער ווע

וויל. דאס ברענגט אריין אין אונז דער רבי, אז מיר זאלן לעבן מיט אמונה, מיר זאלן 

וויסן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און קיין שום זאך פאסירט נישט פון זיך 

 אליינס.

געלערנט אין די מעשה פונעם בן נאכן דאווענען ביי סיפורי מעשיות האבן מיר 

, אז דער פאלשער (סיפורי מעשיות, מעשה יא)מלך און בן השפחה וואס זענען פארביטן געווארן 
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בן מלך וואס האט פארטריבן דעם אמת'ן בן מלך האט זיך פארקויפט פאר א קנעכט 

ר עס פארן אמת'ן בן מלך; אז מען זעט פון די מעשה אז די וועלט איז נישט הפקר, ווע

טוט שלעכט'ס פאר א צווייטן באצאלט צום סוף א טייערע פרייז. דארף מען זייער 

אכטונג געבן נישט וויי צו טון קיינעם, נאר שטענדיג זיין פון די נרדפים און אזוי אויך 

"ְלעֹוָלם  (ספר המידות, אות מריבה, סימן ע):שטענדיג מחזק זיין די נרדפים, אזוי ווי דער רבי זאגט 

 ֵּדד ְלַהִּציל ֶאת ַהִּנְרָּדִפים".ְּתַצ 

נעכטן נאכט מוצאי שבת איז פארגעקומען אין ישיבה א שבע ברכות פאר א תלמיד 

פון ישיבה, א שאד דו ביסט נישט געווען; עס איז געווען אזא שמחה! באזונדער איז 

דאס א שמחה פאר מיר נאכדעם וואס דער חתן איז פון די ערשטע פאר תלמידים מיט 

 ר האבן געעפנט די חדר.וועם מי

האט מען ארויסגעווארפן מיינע קינדער פון די  -שנת תש"ע  –פאר צען יאר צוריק 

חדר וואו זיי האבן געלערנט, נאר צוליב די סיבה אז מען האט מיר געוואלט פארמאכן 

די ישיבה. האבן מיר דעמאלט געפרעגט מוהרא"ש צי מיר קענען עפענען א תלמוד 

"ש אונז מחזק געווען דערויף, און מוהרא"ש האט מיר דעמאלט תורה, האט מוהרא

געזאגט א ווארט וואס די ווארט טראגט מיר אין די שווערסטע וואסערן, מוהרא"ש האט 

דאס איז נישט  -מיר געזאגט בזה הלשון: "איך קען דיר נישט זאגן צו עפענען א חדר 

ן עפנט א חדר קען מען נישט גיין קיין גרינגע זאך, אבער איין זאך זאג איך דיר, אז מע

 אויף צוריק".

מיר האבן געעפנט די חדר אבער עס האט אויסגעזען אז דאס וועט נישט האלטן 

פאר צו לאנג; לכתחילה האבן מיר געוואלט עפענען נאר פאר די יונגערע כיתות, אבער 

ות האבן ווען די עלטערע קינדער האבן געהערט אז מען עפנט נאר פאר די יונגערע כית

זיי געזאגט: "למה נגרע?" מיר ווילן אויך א ברסלב'ע חדר, האט מען געעפנט א כיתה 

פון פיר קינדער, און דער חתן איז דער פערטער קינד פון די עלצטע קלאס, אלע האבן 

שוין ברוך ה' חתונה געהאט; דערפאר איז דאס פאר מיר א גרויסע שמחה, צו זען די 

 ערע ארבעט.שיינע פירות פון די שוו

איך האב אסאך צו שרייבן פון שבת, ווי שיין עס איז געווען; איך האף אז דו גייסט 

דאווענען שבת מיט אנשי שלומינו. עס איז אן אנדערע שבת אז מען דריידט זיך מיט 

 אנשי שלומינו און מען איז זיך מחזק איינער מיטן צווייטן.

איך גיין צו די בחורים לערנען מיט איך וועל דיר נאך שרייבן, אבער יעצט דארף 

 זיי.

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

~~~~~~~~~~ 
 .שלום ושלוה צווישן די מיידלעך

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

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 ערהאלטן דיין בריוו.איך האב 

'סטע מאל ספר תהלים; אין ספר 31וואויל איז דיר אז דו האסט געענדיגט די 

תהילים ליגן אלע ישועות, אזוי אויך האט דער רבי זייער אויסגעלויבט דאס זאגן 

. דערפאר פירן זיך אלע אנשי שלומינו צו (עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עג)תהילים יעדן טאג 

 יעדן טאג דעם יום תהילים, דאס ברענגט אלע ישועות. זאגן

איך פריי זיך זייער צו הערן פון דיר וואס טוט זיך אין סקול, ווי שיין אלע מיידלעך 

לעבן צוזאמען. עס הערשט נישט קיין מחלוקת, נישט דא קיין קאנקורענץ 

 ית פיגא.[קאמפעטישן] צווישן די מיידלעך, און אז דו ביסט אזוי צופרידן פון ב

די עלטערע  -דו שרייבסט מיר אז ווען מען טאנצט טאנצן אלע מיידלעך אינאיינעם 

מיט די יונגערע מיט אזא אחדות; דאס איז ביי מיר א גרויסע שמחה ווייל עס איז מיר 

נישט גרינג צו פירן די מוסד וכו', איז דאס וואס דו שרייבסט אז דו האסט אזוי הנאה 

סקול, און וויפיל אמונה דו באקומסט אין סקול פון די חשוב'ע יעדע מינוט אין 

 טיטשערס און די מנהלת דאס געבט מיר כח ווייטער צו פירן די מוסד.

זארג נישט פאר דיין שידוך; דו זאג ווייטער תהילים און אינצווישן די פסוקים פון 

בעטן פאר א  תהילים זאלסטו זיך אויסגיסן דיין הארץ צום הייליגן באשעפער, אים

ערליכע געזונטע מאן און פאר ערליכע געזונטע קינדער, וועסטו זוכה זיין בקרוב צו 

 טרעפן דיין שידוך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .פאר נאר אויף פלאץ וואו ס'איז דא מנין און מקוה

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

 תלמיד ישיבת תפארת התורה.לכבוד ... נרו יאיר, 

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן אז דו ביסט אוועק געפארן אויף שבת מיט נאך 

אפאר בחורים אויף א פלאץ וואו עס איז נישט דא קיין מנין און נישט קיין מקוה; איך 
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קען דאס נישט פארשטיין, עס איז דאך דא אזויפיל פלעצער וואו צו זיין שבת מיט'ן 

טן, פארוואס זאלסטו פארן צו א פלאץ וואו מען דאווענט נישט און מען הערט אייבערש

נישט קיין קריאת התורה?! איך בין דיר דן לכף זכות אז דו טראכסט נישט וואס דו 

טוסט, נאר דו שלעפסט זיך נאך ווי א וויידל וכו', וואו מען רופט דיר גייסטו מיט אן 

 ז א אויסגעהאלטענע זאך אדער נישט.נוצן דיין שכל, אן טראכטן צי דאס אי

מיר גייט נישט אן אז בחורים פארן אוועק אויף שבתים (הגם עס איז נישט א זאך 

וואס איך וואלט פארגעלייגט איר זאלט טון, פארט וועל איך זיך נישט אנטקעגן 

שטעלן); עס איז שוין אסאך מאל געווען בחורים וואס פלעגן אוועק פארן צו אנדערע 

אויף שבתים וואו עס געפונט זיך א בית חב"ד, א מנין מיט א רב, א מקוה וכו' שטעט 

דאס לייגט זיך נאך אויפן שכל, אבער דאס וואס איך האב געהערט אויף דיר און אויף 

נאך אפאר תלמידים פון ישיבה אז מען איז אוועק געפארן וכו' אן קיין מנין, דאס טוט 

 מיר זייער וויי.

טן, אז דו ביסט געקומען לערנען אין היכל הקודש זאלסטו גוט וויל איך דיר בע

אריין נעמען אין דיר אז דו זאלסט נישט נאך לויפן קיינעם; דו שלעפסט זיך נאך ווי א 

 וויידל וכו', דאס איז נישט וואס מען לערנט ביי אונז אין היכל הקודש.

ט שרייבן פון דעם איך האב אסאך צו רעדן אין דעם ענין אבער יעצט קען איך ניש

 מער מחמת די גרויס ווייטאג וואס איך האב דאס צו הערן אויף תלמידים פון ישיבה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .רעד נישט צו קינדער וועגן שטארבן

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

 מרת ... תחי'.

שטארבן דעמאלט וכו', אז דאס איז אייך בנוגע אייער קינד וואס זאגט אז ער גייט 

 זייער מבלבל און איר האט פון דעם פחדים.

בעט איך אייך איר זאלט דאס ארויס נעמען פון אייער קאפ און מער נישט רעדן 

מיט די קינדער פון שטארבן; דאס וואס ער רעדט פון שטארבן איז ווייל ער הערט רעדן 

דעם. דעריבער איז נישט כדאי צו רעדן מיט פון יום המיתה, דערפאר רעדט ער פון 

קינדער פון יום המיתה, מיט קינדער דארף מען רעדן פונעם אייבערשטן; אריינבאקן 

און אריינפרעגלען אין זיי אז דער אייבערשטער איז איבעראל און וואס מען דארף זאל 

 מען פון אים בעטן.
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קליין קינד האט ער געהערט דער רבי האט דערציילט אז ווען ער איז געווען א 

אסאך מעשיות פון צדיקים, דאס איז אים אריין אין הארץ און ער האט אנגעהויבן 

בענקען און וועלן זיין א צדיק; ווייל ווען א קינד הערט א סיפור פון א צדיק הייבט ער 

יט אן בענקען: 'איך וויל אויך זיין א צדיק'. דאס זאלט איר אויך טון, איר זאלט רעדן מ

אייערע קינדער פון דאס גרויסקייט פון צדיקים, ווי זיי האבן געלעבט מיט א קלארע 

אמונה און וואס זיי האבן געוואלט האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן, אזוי האבן זיי 

 גע'פועל'ט ישועות פאר אידישע קינדער.

ון אין סקול אז איר האט אפאר מינוט אינמיטן טאג ווען די קינדער זענען אין חדר א

זאלט איר זאגן א קאפיטל תהילים און זיך אויסשמועסן אייער הארץ מיטן אייבערשטן 

אויף אייער שפראך, רעדט צו אים ווי איר וואלט גערעדט צו א גוטע חבר'טע, בעט'ס 

 אים איר זאלט זוכה זיין צו ערליכע קינדער און הייליגע קינדער.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 רופן די עלטערן יעדן טאג און זיי מחי' זיין.

 א' פרשת תרומה, כ"ח שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

זע צו רופן יעדן טאג דיינע עלטערן; מוהרא"ש פלעגט זיך פירן אז יעדן טאג גלייך 

 פלעגט ער רופן זיין טאטע.נאך שחרית 

פארשטייט זיך נאר גוטע זאכן;  -פארצייל זיי פון דיין לעבן, פון דיינע קינדער 

פארצייל זיי נישט קיין פראבלעמען, עלטערן האבן נישט קיין כח צו הערן ווי די קינדער 

קרעכצן, זיי האבן שוין גענוג געהאט זייערע שוועריקייטן מיט די קינדער, יעצט איז 

שוין די צייט וואס מען דארף זיי ברענגען נאר נחת; וואס זאל איך דיר זאגן, עס איז 

 נישט דא קיין גרעסערע מצוה ווי מחיה זיין עלטערן.

דאס וואס דיינע עלטערן זענען אנגעווייטאגט אויף דיר אז דו ביסט געווארן א 

ן וויבאלד זיי האבן דאס וועט אריבער גיין; זיי ווילן נאר דיין גוטס או -ברסלב'ער 

דאס מאכט זיי זאלן זיין  -געהערט לשון הרע אויף ברסלב, ובפרט אויף היכל הקודש 

 ברוגז אז דו האסט שייכות מיט ברסלב.

"מען קריגט נישט אויף מיר, נאר מען האט זיך  (שיחות הר"ן, סימן קפב):דער רבי זאגט 

 -קריג אויך אויף דעם מענטש  אויס געשניצט א מענטש און אויף אים קריגט מען; איך
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זאגט דער רבי, אויף אזא מענטש וואס טוט אזעלכע זאכן וואס טויג נישט קריג איך 

אויך"; מענטשן ווייסן נישט וואס ברסלב איז, מענטשן מיינען אז דאס איז א פלאץ פון 

 משוגעים.

נע עלטערן דו פיר זיך ווייטער מיט די עצות וואס דער רבי געבט אונז; זיי מכבד דיי

און ווען זיי רעדן אויפן רבי'ן זאלסטו בלייבן שטיל, זאלסט נישט ענטפערן און 

 טענה'נען נאר בלייב שטיל און עס וועט אריבער גיין.

 איך וועל דיר נאך שרייבן.

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דאס חשיבות פון דאווענען מיט מנין אין בית המדרש.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, א' דר"ח אדר א', ג' פרשת תרומהיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

שטארק זיך צו גיין און שול דריי מאל א טאג דאווענען מיט מנין וועסטו האבן 

פרנסה; מוהרא"ש זאגט: "אז מען דאווענט מיט מנין, האט מען א דבר שבמנין 

 (געלט)".

ז שוין נישט דא קיין מנינים, מיט אז דו ביסט אויפגעשטאנען שפעט און עס אי

דעם אלעם זאלסטו מקפיד זיין צו דאווענען נאר אין שול ווייל אין שול דאוונט מען און 

אין שטוב אדער אין אפיס וכדומה דאוונט מען נישט, און אזוי ווערט גע'פסק'נט אין 

 , אז מען זאל דאווענען אין שול.(אורח חיים, סימן צ, סעיף ט)שלחן ערוך 

קלאפ זיך נישט אראפ און קוק זיך נישט אן ווי א דורכפאל; רבי נתן פלעגט אסאך 

"ָקטֹן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא", דארט [אין הימל] וועט מען וויסן ווער  (איוב ג, יט):חזר'ן דעם פסוק 

עס איז גרויס און ווער עס איז קליין; מען זעט אמאל אז עס רעש'ט זיך דא מיט איינעם, 

ינען ווער ווייסט וואס יענער איז, אבער אויבן אין הימל ווייסט מען ניטאמאל מען קען מי

פון יענעם. און פארקערט אויך, עס קען זיין א מענטש וואס קיינער ווייסט נישט פון 

אים, מען מאכט נישט פון אים קיין בראטל, אבער אויבן אין הימל איז ער זייער חשוב 

דאווענען אפילו עס קומט אים אן זייער שווער, אזוי  ווייל ער גייט אין שול יעדן טאג

דאס איז  -אויך רעדט ער צום אייבערשטן, ער פארציילט יעדע זאך וואס באדערט אים 

 חשוב אויבן אין הימל.
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"וועל איך זיין פרייליך"  –האט דער קעניג געזאגט  –"אז דו וועסט זיין פרייליך" 

; דער אייבערשטער וויל אז מיר זאלן זיין פרייליך, בעטלערס) (סיפורי מעשיות מעשה יג, פון די זיבן

 דערפאר זאלסטו אנטלויפן פון עצבות און מרה שחורה.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .די בעסטע זאך איז ווען חברים האלטן זיך צוזאמען

 פרשת תרומה, א' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןיום ג'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

יעדעס מאל ווען דו שיקסט מיר א בילד פון די שיעור וואס מען לערנט פאר ביי 

 אייך אין בלומינגראוו בין איך זיך זייער מחי'.

קען איך איך וויל וויסן ווער פון די תלמידים קומען צום שיעור טאג טעגליך, אזוי 

מחזק זיין סיי די וואס קומען, און סיי די וואס קומען נישט אז זיי זאלן אויך האבן א 

 שיעור אין גמרא און אויך האבן שייכות מיט אנשי שלומינו.

מען קען זיך גארנישט פארשטעלן צו וואס מען קען זוכה זיין אז מען האט גוטע 

דער הייליגער רבי חנינא האט געזאגט חברים; אזוי ווי מיר געפונען אין די גמרא אז 

"ַהְרֵּבה ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי", איך האב געלערנט אסאך תורה פון מיינע רבי'ס,  (תענית ז.):

"ּוֵמֲחֵבַרי יֹוֵתר ֵמַרּבֹוַתי", און פון מיינע חברים האב איך געלערנט מער ווי פון מיינע 

יט וועם מען טרעפט זיך רבי'ס; זעט מען פון דעם אז מען דארף האבן גוטע חברים מ

 און מען איז זיך מחזק.

זאלסטו מיר כסדר שיקן בילדער ווי מען לערנט אינאיינעם, אויך זאלסטו מיר 

שרייבן אלע פרטים ביי אייך אין שול; איך וויל זייער שטארק מען זאל זיך האלטן 

", מען זאל זיך העלפן הו מא, ו)(ישעיאינאיינעם, "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק 

 איינער דעם אנדערן, און דער עיקר דיבורים זאל מען רעדן נאר פון תכלית.

איך האב געמאכט ביי מיר אז יעדעס מאל ווען עס קומען בחורים אדער יונגעלייט 

בעט איך פון יעדן איינעם ער זאל מיר דערציילן א מעשה פון 'הפצה'; סיי לטוב און סיי 

ט, ווער עס האט גענומען און ווער עס האט צעריסן, ווער עס זאגט אז ער איז פארקער

 זיך מחי' און ווער עס זאגט עס איז איבעריג.
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אויך פרעג איך ווער עס האט א מעשה פון 'תפילה', א זאך וואס מען האט געבעטן 

ם דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט געהאלפן, אזוי פארגעסט מען נישט פונע

 ציל פארוואס מיר זענען געקומען צום רבי'ן.

זאלסט ווייזן דעם בריוו פאר אלע דיינע חברים וואס דאווענען און האלטן מיט די 

 שיעור ביי אייך.

מארגן וועט זיין א פרויען צוזאמקום אין ישיבה, אז דו ווילסט האבן דעם שיעור 

 ט ... נרו יאיר.דאס צו ווייזן אין קרית יואל זאלסטו זיך פארבינדן מי

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .פאלגן די מנהלת

 שנת תשע"ט לפרט קטן, א' דר"ח אדר א', יום ג' פרשת תרומה -רת ה' יתברך בעז

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

דיין  ;טיטשערס גוטע גריסן אויף דירינע איך האב זייער הנאה צו הערן פון די

מיט דיין שיינע התנהגות אין סקול מאכסטו זיך א און  דיג'התנהגות איז זייער דרך ארץ

ן א גוטע שידוך און אויפשטעלן א טרעפצו דו וועסט זוכה זיין בקרוב  .גוטע נאמען

 שיינע שטוב.

ז זי זאגט פאר די א ;גן אלעס וואס די מנהלת זאגטאיך בעט דיר זייער זאלסט פאל

 .וןאן אין סקול זאלסטו נישט ברענגען קיין סעלפאוך נישט צו ברענגען א סעלפעמיידל

אז דו  ;אליינס ווערסט אויסגעשפילט וווייל נאר דדי סקול  ך נישט אויסצושפילןוז

וועסט פראבירן צו פאלגן אלעס וואס דיינע טיטשערס לערנען דיר און אלעס וואס די 

 מנהלת זאגט וועסטו האבן א שיינע לעבן.

ן וואלט איך דיר ואזאלסט בכלל האבן א סעלפדו  יצווען ווען דו פרעגסט מיר 

ל כל פנים ע ;וןאיונג מיידל פעלט בכלל נישט אויס צו האבן א סעלפפאר א  זגעזאגט א

 עס נישט ברענגען.אז מען זאל אין סקול פארלאנג איך 

ן ואמער נישט ברענגען דיין סעלפאון ווייטער איך האף אז דו וועסט פון היינט 

 אין סקול.

איך וויל הערן דיינע  ;דו האלסט מיט תהילים אואיך ווארט צו הערן פון דיר וו

 .םיסיומ
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 ח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצלי

... 

~~~~~~~~~~ 
 .עלטערן דארפן ארבעטן צוזאמען מיט די סקול

 שנת תשע"ט לפרט קטן, א' דר"ח אדר א', יום ג' פרשת תרומה -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

ך עאז מען זאגט אן די מיידל ;ער איר זאלט מיט ארבעטן מיט אונזאיך בעט אייך זיי

זי ן זאלט איר נישט זאגן פאר אייער טאכטער ואאין סקול נישט צו קומען מיט א סעלפ

 עס איז נישט גוט פאר .באהאלטן וכו'און דאס ון אין סקול אסעלפ א מיטקומען יא זאל 

ול און אין שטוב הערט זי חינוך פון אייער טאכטער אז זי הערט איין זאך אין סק די

אס דארט וועט איר יא נאכדעם ווען מען וועט פארלאנגען אנדערע זאכן וו ;פארקערט

לאכט  -מאמע די  –עמען ווייל זי ווייסט אז איר נמיג וועט זי עס נישט אנוזיין איינשט

 אין סקול. סיי ווי אפ פון וואס מען זאגט

 יגינט אן זאלט איר זיין איינשטומעכטן און פון הירפארדאס איר וועט אז איך האף 

זאלן פאלגן אלעס אז זיי על כל פנים פאר אייערע קינדער זאלט איר זאגן  ,מיט די סקול

 וואס מען פארלאנגט פון זיי.

ילים און איר זאגן תה עס איז שטיל אין שטוב זאלט עןאז איר האט אפאר מינוט וו

מען קען זיך גארנישט פארשטעלן  ,ערשטןסן אייער הארץ מיטן אייבועזיך אויסשמ

ווען מענטשן וואלטן געוויסט דאס גרויסקייט  ;אס מען קען אלץ פועל'ן מיט תפילהוו

 אלע עוסק געווען אין דעם א גאנצן טאג. ןפון רעדן צום אייבערשטן וואלט

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א בחור דארף האבן א פרייליך פנים

 יום ג' פרשת תרומה, א' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר, תלמיד ישיבת תפארת התורה.... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פאר הצלחה  לכוחות צו זיין פרייליך ווייל די שליסשטארק זיך מיט אלע דיינע 

"ִמי ֶׁשהּוא  (ספר המידות, אות שמחה, חלק ב', סימן א):איז צו זיין פרייליך, אזוי ווי דער רבי זאגט 
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ָׂשֵמַח ָּתִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצִליַח", ווער עס איז שטענדיג פרייליך איז מצליח אין 

 לעבן.

וין אין די יארן פון טרעפן א שידוך דארפסטו זייער שטארק בפרט אז דו ביסט ש

ארבעטן אויף שמחה, און דו זאלסט שטענדיג האבן אויף דיר א שמייכל. ווייל די 

ערשטע זאך וואס מען קוקט ביי א שידוך איז צי דער בחור אדער מיידל זענען געזונט 

ן זען אויפן פנים; אז מען און צי מען האט נישט חס ושלום מיט די נערוון. דאס קען מע

האט א פרייליכע פנים איז א סימן מען האט נישט מיט די נערוון און אז מען גייט ארום 

מיט א זויערע פנים איז דאס אמאל א סימן פון נערוון, פחדים וכו' וכו' השם ישמרינו, 

מרה שחורה'דיג און ווען א מענטש איז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כג):אזוי ווי דער רבי זאגט 

זיין פנים איז אים פארטונקלט איז דאס א סימן אז די סטרא אחרא האט זיך אויף אים 

מתגבר געווען, זיי מאכן אז דער מענטש זאל האבן א טונקעלע פנים און אויף דעם איז 

 "א ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפַני". (שמות כ, ב):געזאגט געווארן 

עט איך דיר זייער, פון היינט און ווייטער זאלסט זיין פרייליך; דו זאלסט דערפאר ב

זיך נייטן צו זיין פרייליך אזוי וועסטו ארויס גיין פון דיין קטנות און מרה שחורה און דו 

וועסט טרעפן בקרוב א שידוך; קיין שום מיידל וועט נישט וועלן א בחור מיט א זויערע 

 ייליכע בחור.פנים, אלע ווילן נאר א פר

זיי נישט קיין בטלן; נוץ אויס דיינע יארן מיט לערנען תורה. לערן גמרא, א בלאט 

נאך א בלאט; אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט זאלסטו זאגן די ווערטער 

(כמבואר בשיחות פון די גמרא אזוי ווי דער רבי האט אונז געגעבן דעם 'סדר דרך הלימוד' 

; קוק נישט אויף די וואס לאכן און שפעטן אפ פון דעם 'סדר דרך הלימוד', )הר"ן, סימן עו

ווייל שפעטער וועלן מיר זען ווער דער חוזק איז; עס גייט אריבער אפאר יאר, דו וועסט 

זיין אנגעפילט מיט הונדערטער בלטער גמרא און דו וואס לאכן און שפעטן וועלן נישט 

 האבן געעפענט א גמרא וכו'.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .רעדלעך אויף די שיך איז נישט צניעות פאר א גרויסע מיידל

 יום ג' פרשת תרומה, א' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.... 

 דיין בריוו.איך האב ערהאלטן 
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איך פריי זיך זייער צו הערן פון דיינע טיטשערס אז דו פירסט זיך אויף ערליך און 

דו האלסט מיט אלעס וואס מען לערנט אין בית פיגא; מיט דיין גוטע התנהגות מאכסטו 

א נחת רוח פאר דיינע עלטערן. עלטערן ווארטן צו זען און צו הערן אז זייערע קינדער 

מיט דרך ארץ, אין דעם זכות וועסטו אויך זוכה זיין אז דיינע קינדער  פירן זיך ערליך

 וועלן זיך פירן ערליך און דיר מאכן א נחת רוח.

שטארק זיך ווייטער מיט דיין צניעות; יעצט אז דו ביסט שוין א בת מצוה מיידל 

יסע , דו ביסט שוין א גרו)Jets(זאלסטו נישט פארן אין גאס מיט רעדלעך אויף די שיך 

 מיידל דארפסטו אכטונג געבן זיך צו פירן איידל.

זע ארויס צו העלפן דיין מאמע מיט די שטוב ווירטשאפט; כיבוד אב ואם איז 

"ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל  (פאה א, א):זייער א גרויסע מצוה. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָלם ַהָּבא: ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם ְוכּו'", דער ֵּפירֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ּלֹו ָלעֹו

אייבערשטער באצאלט שכר פאר די מצוה פון כיבוד אב ואם סיי אויף די וועלט און סיי 

אויף יענע וועלט; און דאס וועט דיר צוריקומען ביי דיינע קינדער, ווייל אזוי ווי א 

 פירן מיט אים.מענטש פירט זיך מיט זיינע עלטערן אזוי וועלן זיינע קינדער זיך 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .וואויל איז דיר אז דו האסט צעבראכן דיין סמארטפאון

 יום ג' פרשת תרומה, א' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 התורה.נרו יאיר, תלמיד ישיבת תפארת ... לכבוד  

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו מיטן צובראכענע סמארטפאון.

איך האב זיך זייער געפריידט צו דיין בריוו און צו טרעפן אינעם ענוועלאפ א 

צעבראכענעם סמארטפאון; דו האסט מיט דעם מקיים געווען די מצוה פון: "ּוִבַעְרָּת 

 פאון אן א פילטער איז אלע דריי עבירות וואס ", ווייל א סמארט(דברים יז, ז)ָהָרע ִמִּקְרֶּב

א איד דארף זיך לאזן הרג'נען נישט עובר צו זיין דערויף: 'עבודה זרה', 'גילוי עריות', 

 און 'שפיכת דמים'. 

(ליקוטי א סמארטפאון נעמט אוועק פונעם מענטש די אמונה, אזוי ווי דער רבי זאגט 

'אמונה' זענען תלוי איינס אינעם צווייטן, אזוי ווי עס אז 'ברית' און  מוהר"ן חלק א', סימן לא)

"ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו"; דאס הייסט אז ווען מען איז פוגם בברית,  (תהלים פט, כט):שטייט 

פארנאגראפיע רחמנא לצלן און  -בפרט ווער רעדט נאך אז מען קוקט שמוציגע מאוויס 
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ן, הייבט מען אן צו האבן קושיות און מען זינדיגט אין הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצל

ספיקות אויפ'ן אייבערשטן, און ווי מער מען פאלט אריין אין עבירות אלץ מער ווערט 

אויסגעריסן די אמונה און מען זינקט אין כפירה. ווייל עבירות פארלעשט די אמונה, 

ָאָדם ַמְכִניס ְּכִפיָרה ָּבָאָדם",  "ַהֶּפַׁשע ֶׁשל (ספר המידות, אות אמונה, סימן כב):אזוי ווי דער רבי זאגט 

 די עבירות ברענגט כפירה; דערפאר איז א סמארטפאון אזא שעדליכע זאך.

אז דו האסט געהאט די שטארקייט אוועק צו ווארפן דיין סמארטפאון זאלסטו 

יעצט האבן שכל נישט צו זיין ווי א הונט וואס גייט צוריק צו וואס ער ברעכט אויס; 

"ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ֵקאֹו, ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְבִאַּוְלּתֹו", דער נאר איז (משלי כו, יא): שלמה המלך זאגט 

א הונט וואס גייט צוריק צו דאס וואס ער האט אויסגעבראכן און עסט  צוגעגליכן צו

דאס נאכאמאל אויף, ער האט נישט די פארשטאנד אז ער האט דאס אויסגעבראכן ווייל 

 דאס איז נישט גוט פאר אים, אזוי טוט אויך דער נאר נאכאמאל נארישקייטן.

זרעים, זאג א פרק נאך א מאך זיך א שיעור אין משניות; הייב אן פון אנהייב סדר 

פרק ביז דו וועסט ענדיגן סדר זרעים, נאכדעם זאלסטו אנהייבן סדר מועד ביז דו וועסט 

ענדיגן גאנץ ששה סדרי משנה. און ווען דו ענדיגסט ששה סדרי משנה זאלסטו אנהייבן 

נאכאמאל משניות, אזוי זאלסטו טון דיין גאנץ לעבן. דאס וועט דיר אפהיטן פון אלעם 

 לעכטס.ש

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן  (שיחות הר"ן, סימן יט):דער הייליגער רבי זאגט 

ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", 

ושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פון קד

 ,איז שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ

ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע 

ּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ְוִח 

ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו 

סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די לערנען יעדן טאג "כך וכך", וועט ער 

 כח פון תורה איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן דו זאלסט האבן כח זיך צו שטארקן 

אפאר אויפן יצר הרע; אפילו דו האסט נישט קיין דיבורים וואס צו רעדן זאלסטו זאגן 

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל האבן כח נישט צו קוקן קיין ווערטער, זאג: 

עבירות, העלף מיר אייבערשטער איך זאל נישט קוקן קיין מאוויס און איך זאל נישט 

קוקן קיין שמוץ. איך לויף שטענדיג צוריק צו דעם, איך בין ממש ווי א הונט וואס קערט 

העלף מיר אייבערשטער איך זאל האבן כח בייצושטיין די  זיך צוריק צו זיין שמוץ,
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אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן וועסטו האבן כח זיך צו שטארקן שווערע נסיונות"; 

 אויף דיינע נסיונות.

 שרייב מיר נאך בריוו; לכל הפחות איין מאל א וואך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 שטארק אין צאלן שכר לימוד צייטלעך און מחזק זיין אנדערע דערויף. זיין

 שנת תשע"ט לפרט קטן, א' דר"ח אדר א', ג' פרשת תרומה - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך דאנק דיר פאר'ן באצאלן שכר לימוד, דאס ווייזט מיר אז דו האסט הכרת הטוב 

מיט דיינע קינדער; הלואי זאלן אלע עלטערן צאלן דו אנערקענסט וואס מיר טוען  -

 שכר לימוד.

הלואי ווען דו קענסט ווען רעדן צו דיינע חברים זיי זאלן צאלן שכר לימוד און די 

וואס קענען נישט צאלן זאלן בעטן ביי די שטאט פאר הילף (וואוטשערס); ווען אלע 

ס וואלט איך געקענט משפחות זאלן ווען צאלן שכר לימוד אדער מאכן וואוטשער

 באצאלן מיינע איינגעשטעלטע צייטליך זייער געהאלט.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי שווער עס איז מיר יעדע וואך אז איך בלייב 

שולדיג מלמדים און טיטשערס זייער געהאלט; איך האב נישט קיין מנוחה פון דעם און 

מיר וויי אז עס זענען דא משפחות וואס דאס עסט מיר אויף מיין געזונט. נאך מער טוט 

צאלן צוביסלעך,  -מאכן א געשפעט ווען מען רופט זיי פון אפיס זיי זאלן עפעס טון 

מאכן וואוטשערס, אדער גיין נאך געלט פאר די מוסד, אבער אנשטאט טון עפעס לאכן 

 זיי זיך אויס, דאס עסט מיר אויף מיין געזונט.

העלפסט מיר מיט אלעס וואס דו קענסט, און איך דערפאר דאנק איך דיר אז דו 

וואונטש דיר א ברכה אז אין זכות וואס דו העלפסט אונזער חדר און אונזער סקול צו 

קענען אנגיין מיטן מחנך זיין אונזערע קינדער זאלסטו האבן אסאך נחת פון דיינע 

 .קינדער און קיינמאל נישט וויסן פון קיין שלעכטס

אם ירצה ה' פארקומען א פרויען צוזאמקום אין ישיבה, זאלסטו מארגן נאכט וועט 

 בלייבן אין שטוב אז דיין ווייב זאל קענען קומען זיך אביסל מחזק זיין.

 א גוטע נאכט און א גוטן חודש.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 דורך שמחה גייט מען ארויס פון אלע צרות און פראבלעמען.

 ב' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת תרומה,  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

"ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר ַמְרִּבין ְּבִׂשְמָחה",  (תענית כט.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן אונז 

דעריבער דארפן מיר זיך מוסר נפש זיין צו זיין פרייליך. ווען א מענטש איז פרייליך גייט 

"ִּכי  (ישעיהו נה, יב):ער ארויס פון אלע צרות און אלע יסורים, אזוי ווי דער נביא זאגט 

 ן פון גלות.ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", מיט שמחה וועט איר ארויס גיי

מען דארף טרעפן אין זיך גוטע זאכן אזוי ווערט מען פרייליך; יעדער איד איז 

אויפן פסוק  (ברכות נז.)אנגעפילט מיט אזויפיל גוטס, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ְמֵלִאים ִמְצֹות ַמאי ַרָּקֵת? ֲאִפילּו ֵריָקִנין ֶׁשּבְ  -"'ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת'  (שיר השירים ד, ג):

ְּכִרּמֹון", אפילו מענטשן וואס זענען ליידיג זענען אויך פול מיט מצות אזוי ווי א 

 מילגרום; אז דו וועסט גוט קוקן וועסטו טרעפן אין דיר זייער אסאך גוטס.

כל זמן א מענטש איז נישט פרייליך קען ער נישט קאנטרעלירן זיין מח, זיין מח 

דער מח טראכט נאר שלעכטס און זעט נאר שלעכטס, אבער אז  ציט צו נעגעטיווקייט,

דעמאלט איז מען בעל הבית  -מען איז פרייליך, מען נעמט אריין אינעם מח שמחה 

"ִּכי ִׂשְמָחה הּוא  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן י):אויפ'ן מח. דאס איז פשט וואס דער רבי זאגט 

ת, ווען מען איז פרייליך איז מען פריי פון אלע עֹוָלם ַהֵחרּות", שמחה איז עולם החירו

 שלעכטע מחשבות און מען ווערט פטור פון אלע שלעכטס.

זאלסטו פראבירן פון יעצט נאר צו זיין פרייליך; פריי זיך מיט דעם וואס דו ביסט 

א ָעַׂשִני ּגֹוי איז מען זוכה אנצוקומען א איד און נישט א גוי, ווען מען פריידט זיך מיט ֶׁש 

 ו די העכסטע מדריגה.צ

איך בעט דיר זייער זאלסט זיך צוריק באנייען אין לימוד משניות; נעם מיט דיר 

אזוי ווי עס טוען אלע תלמידי 'היכל הקודש', און ווען  -שטענדיג א קליינע משניות'ל 

מען האט אפאר מינוט כאפט מען אריין נאך א משנה. מוהרא"ש פלעגט זיך שטענדיג 

אגן: "ווי אזוי ווייסט מען ווער עס איז א תלמיד 'היכל הקודש'? וועם בארימען און ז

 מען זעט מיט א משניות".

מען קען זיך נישט פאררופן א תלמיד היכל הקודש נאר אז מען זאגט אסאך פרקים 

משניות יעדן טאג; אז דו וועסט זאגן פרקים משניות יעדן טאג וועט דאס דיר ארויס 
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דאס וועט דיר אויסרייניגן אז דו זאלסט נישט לויפן קוקן נעמען פון דיין בלאטע, 

 עבירות.

ן מאכן וואוטשערס; הלואי זאלן אלע עלטערן זיין אזוי ווי דיר 'איך דאנק דיר פאר

ווען עס קומט צו צאלן שכר לימוד. עס פאלט אויף מיר אזא בארג פון צאלן מלמדים 

און טיטשערס אז איך קען עס נישט דורך טראגן, און דאס מערסטע טוט מיר וויי פון די 

רופט זיי פון אפיס; איך בענטש דיר וואס מאכן זיך נישט וויסנדיג און לאכן ווען מען 

אז דו זאלסט האבן  'זיך אליינס'דו זאלסט האבן אלעס גוטס בזכות וואס דו העלפסט 

 קינדער. 'דיינע'מלמדים מיט ישוב הדעת צו לערנען מיט 

היינט נאכט וועט זיין א פרויען צוזאמקום, זע אז דיין ווייב זאל קענען קומען מיט 

ומען אביסל פריער און בלייבן מיט די קינדער אז דיין ווייב זאל האלטן; זאלסט אהיים ק

 זיך קענען אביסל אויסלופטערן וכו'.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נעןאתהילים איז א שטעקן אויף וואס מען קען זיך אנל

 תרומה, ב' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןיום ד' פרשת  - בעזרת ה' יתברך

 .... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

צווישן די ווערטער פון אינווייטער צו זאגן יעדן טאג תהילים, און זיך שטארק 

 .ע אייגענע דיבורים צום אייבערשטןתהילים פלעכט אריין דיינ

ער האט געזאגט  ;ט מיר זאלן זאגן תהיליםזייער געוואלרבי האט הייליגער דער 

אזוי ווי א  ,נעןאטעקן אויף וואס מען קען זיך אנלתהילים איז א שאז  סימן צח) ,(שיחות הר"ן

דאס דערויף און ער פארלאזט זיך  ,קראנקער מענטש לא עלינו גייט מיט א שטעקן

איז ווען א מענטש  -בי זאגט דער ר -אזוי  ,ער דארף גיין אוטראגט אים און פירט אים וו

וועט ער ארויסגיין פון אלע  ן אייבערשטן'זאגט תהילים און פארלאזט זיך אויפ

 .פראבלעמען

איך האב היינט גערעדט מיט דיין טאטע  ;דיין שידוךוועגן זיי נישט באזארגט 

 בן.און אנהייבן בויען דיין לע בקרוב וועסטו א כלה ווערןאז איך האף איבער דעם. 
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ווער עס העלפט אויפשטעלן דעם  ;אר אלעס וואס דו העלפסט אין סקולישר כח פי

 מוסד פון רבי'ן וועט אים דער רבי באצאלן מיט גליק און הצלחה.

 וועסטו מיר מחי' זיין. מאל דו מאכסט א סיום אויף תהילים סשרייב מיר יעדע

 נע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיי

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיין פרייליך בתמימות ובפשיטות.

 ד' פרשת תרומה, ב' דר"ח אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך  ;אלע דיינע כוחות צו זיין פרייליךבירן מיט ואיך בעט דיר זייער זאלסט פר

בירן מיט וזאלסטו פראלעם מיט דעם  ,אריבער שווערע צייטןיעצט ווייס אז דו גייסט 

עס וועט דיר גרינגער אז אלע כוחות צו זיין פרייליך וועט דיר דער אייבערשטער העלפן 

 .ווערן

ער ווען א מענטש איז פרייליך איז א סימן אז ער איז ביי די קדושה, און אויב איז 

אנטלויפן און מאכן צו מיט אלע כוחות זיך פרייליך זען  ערמרינו דארף בעצבות השם יש

 .ומאהטפון די 

היינט איז זייער גרינג  ;כאפ א טענצל ..., ליבער רבעט איך דיר טייערעדעריבער 

טן אמאליגע ציי .עילעאין יעדע שטוב איז דא א גאנצע קאפנאכדעם וואס ן צו טאנצ

ט אראפ ברענגען צו זיך א גאנצע האט ער געדארפווען איינער האט געוואלט טאנצן 

ן און ר וכו' אזוי האט מען געקענט טאנצא פידלע ,א פייפער ,א פויקער ,עיקאפעל

 .מען אן א ניגון און מען טאנצט טהיינט צינדאבער  ,פרייליך זיין

לומינו נתן זכרונו לברכה האט געהייסן פאר איינעם פון אנשי ש בידער הייליגער ר

ן יעדן טאג געזאגט: "אז דו וועסט טאנצאים נתן האט  ביער זאל טאנצן יעדן טאג, ר

 ."וועסטו נישט זען דעם פנים פון גיהנום

ביי האבן געלערנט אין ישיבה  עלכעעהערט פון תלמידי היכל הקודש וויך האב גא

הערן פון איין שטאק אריבער מען האט געקענט וואו ן בנין נעם אלטאימוהרא"ש נאך 

ווען מוהרא"ש פלעגט אז , פארציילן זיי ווייל די פלאר איז געווען פון האלץ צום צווייטן

אין ישיבה ווי מוהרא"ש טאנצט  ןהערגעקענט אריבער גיין שווערע צרות האט מען 

אז דער  ,י'ן בתמימות ופשיטותמוהרא"ש האט געפאלגט דעם רב; פאר לאנגע שעות

"ְּכֶׁשֵּיׁש ַחס ְוָׁשלֹום ִּדיִנים ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ִרּקּוִדים  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן י):רבי זאגט 
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עמט מען אראפ ן טאנצן נוא ְוַהְמָחַאת ַּכף ֶאל ַּכף ַנֲעֶׂשה ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנין", דורך פאטשן

נעמט  טאז מען טאנצט און מען פאטש ,כמשמעו ואיז דאס פשוט - אלע דינים פון אידן

 .מען אראפ אלע דינים פון זיך און פון אנדערע

אריבער אויף דיר וכו' ען יעצט זיין די דינים וואס גייצו כסט ממתיק ואז דו ז

פאטש מיט די הענט און זיי פרייליך  ,כאפ א טענצל ,זאלסטו טון וואס דער רבי זאגט

 '.אז דער אייבערשטער איז דא און זארגט פאר דיר וכו' וכו

 אם ירצה ה'. איך וועל דיר נאך שרייבן

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די וויכטיגקייט פון צאלן שכר לימוד.

 אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן ב'' פרשת תרומה, היום  - בעזרת ה' יתברך

 וד ... נרו יאיר.לכב

פון  ;אמקוםוזדיין ווייב האט הנאה געהאט פון די נעכטיגע פרויען צאז איך האף 

רן עפטוויסצולעס איז זייער וויכטיג זיך אביסל א .יעור און פון די טאנצן וכו' וכו'די ש

און הערן גוטע ווערטער זיך מחזק  עסזיך טרעפן מיט גוטע חבר'ט ,פון די שטוב ארבעט

 זיין מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.צו 

יעצט און אז דו האסט  רענגסט זיך אן צו צאלן שכר לימודאיך דאנק דיר אז דו שט

, רוישט גרינג דורך צו גיין דעם גאנצן פראצעדעס איז נכאטשיג  ;טשערסוגעמאכט ווא

שע אפיסעס און זיצן דארט גאנצע טעג וכו', מען דארף אראפ פארן צו די שטאטיווייל 

 ;איך קוק דיר אן אינגאנצן אנדערש דעריבער דאנק איך דיר און .דאך האסטו דאס געטון

ט זן און האלטן חשוב די מוסד ווייעזיי פארשטיי ,ווען איך זע ווי עלטערן זענען מעריך

 גע עלטערן.ודאס אז די עלטערן זענען קל

נה געהאט האט ער געהאט צייטן וען מוהרא"ש האט חתוואז דו ווייסט אודאי 

מוהרא"ש פלעגט דערציילן ביי די  ;האט נישט געהאט וואס צו עסן שבת וואס ער

 -געגעסן 'כסא דהרסנא'  - איך און מיין ווייב - "אסאך שבתים האבן מיר :שיעורים

פלעגט מוהרא"ש זיך מוסר נפש זיין צו צאלן שכר לימוד, אלעם מיט דעם  ;סארנדינס"

 ז מען צאלן שכר לימוד.ווויל מצליח זיין מיט די קינדער מווייל אז מען 

ין צו האבן נחת פון זיינע ווער עס איז נזהר אין צאלן שכר לימוד וועט זוכה זי

 ָּכל" יצה טז.):(ב חכמינו זכרונו לברכה זאגן. אויך איז דאס מסוגל פאר פרנסה ,קינדער
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ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמרֹאׁש ַהָׁשָנה ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים", ראש השנה שרייבט מען  ְמזֹונֹוָתיו

אן וויפיל געלט דער מענטש גייט האבן דעם גאנצן יאר, "חּוץ ֵמהֹוָצַאת ַׁשָּבתֹות ְוהֹוָצַאת 

געבט אויס ביים ש יֹום טֹוב, ְוהֹוָצַאת ָּבָניו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה", חוץ די געלט וואס א מענט

און די געלט וואס מען צאלט פאר שכר לימוד, "ֶׁשִאם  ום טובלכבוד שבת וי ןקויפאיינ

מען צאלט נישט  –ָּפַחת ּפֹוֲחִתין לֹו, ְוִאם הֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו", אויב מען פארמינערט 

און אויב צאלט מען שכר לימוד,  ועט מען אים געבן ווייניגער געלטגעהעריג, ו

 ען אים פון הימל פרנסה.פארמערט מ

דו שלעפסט  ,דערפאר דאנק איך דיר אז דו ביסט אזוי ערליך אין צאלן שכר לימוד

טשערס זאל נישט ווערן ואז די וואכדי שטאטישע אפיס די  זיך אראפ יעדע מאל צו

 וועסטו זוכה זיין צו פרנסה בשפע און נחת פון דיינע קינדער.אין דעם זכות געהאקט, אפ

זאלסט מאכן אן התעוררות צווישן די  :די טובהטו מיר ביטע ענסט אויב דו ק

ט דאס צאלן סזיי זאלן נעמען ערנאז מוסד  נעםדים וואס שיקן שוין די קינדער איתלמי

אזוי ארום טשערס ואון אז זיי זענען נישט ביכולת וכו' זאלן זיי מאכן ווא ,שכר לימוד

ווייל עס ווערט מיר נאר  .מלמדים און טיטשערסוועל איך קענען אנגיין מיט צאלן די 

בעיקר  ;ט מיר צו צום הארץאז איך שפיר ווי עס טרעאזוי ווייט ער און שווערער שווער

זיי האלטן בכלל נישט ביי ווען  וואס מאכן זיך נישט וויסנדיגעלטערן אז עס זענען דא 

 טייערע - מלמדים די ןצאל צו נישט האב איךבשעת  שבת' דהרסנא כסא' די מצב פון עסן

 א זיצןזיי  ,שמים יראת און סבלנות האבן וואס תלמידים אויסדערוועלטע יונגעלייט

 .יט א קלאס קינדער און קענען נישט אהיים ברענגען ברויט פאר די קינדערמ וואך גאנצע

 .זיין א שיעוראם ירצה ה' היינט נאכט וועט 

... 

~~~~~~~~~~ 
 .קינדער באצייטנסמען דארף חתונה מאכן די 

 אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןב' ' פרשת תרומה, היום  - בעזרת ה' יתברך

 .מרת ... תחי'

 ,תחי'...  טאכטער אייער אויס מיט די שידוך פארעס איז צייט צו גיין א טריט פאר

דערוואקסן און זי איז שוין זייער און  .נה האבןוזי שרייבט מיר כסדר אז זי וויל שוין חת

 רייף אנצוהייבן איר לעבן.

צו מאכן זאגט נישט אז עס פעלט נאך נישט אויס איר  ,תחי'... איך בעט אייך מרת 

מילא ווען זי וואלט געווען א פראבלעם וואלט 'ן ערליך, וווייל זי איז וואויל אא כלה 
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 אומיידל וו כעערליע און וואוילא מען פארשטאנען ווי מען יאגט זיך אבער אז זי איז 

דיקא ווייל זי איז  ;פארקערטווייל דער אמת איז זאגט נישט אזוי,  ?'יאגט מען זיך

ווען זי איז נה מאכן וידל און ערליך זאלט איר טון דעם רצון ה' און איר חתאי ,וואויל

ן וועצו נה ריין וכו' ועס איז נישט קיין פארגלייך ווען מען האט חת ;נאך זויבער און ריין

אזוי ווייט ווי דער הימל איז פון דער ערד,  .ט שוין און מען ווייסט שוין וכו'מען קוק

נה ריין און זויבער ווי ווען מען האט וא כלה וואס האט חתשטייגט איבער אזוי ווייט 

 שוין געזען וכו' רחמנא לצלן.

ך האב עס אי ;ן קען גיין ווייטער מיט די שידוךמע יאיך ווארט צו הערן פון אייך צ

 זיי זענען גרייט צו גיין ווייטער.אז זאגן זיי  ..., אנגעטראגן פאר

 ;ט און דאווענטער לערנ ,ער איז זייער וואוילאייער זון ... נרו יאיר,  א גריס פון

 .דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט זען נחת פון אים און פון אלע אייערע קינדער

... 

~~~~~~~~~~ 
 .וואס מען באקומטאנערקענען 

 אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןב' ' פרשת תרומה, היום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן איר לאנגע בריוו.תחי' אז דיין ווייב פאר געב איבער 

 געוויזן דאס איך האב ךאוי ט צו ליינען דעם בריוו,דאיך האב זיך זייער געפריי

 .'תחי ווייב מיין פאר

איז  דערפאר אז עס ,'וכו פראבלעמען פון ןבריוו אן נאר קומען כלל בדרך

 ;לעבן ענקער פון פרט יעדע אויף לויב און דאנק לפיאזוי מיט בריוו אאנגעקומען 

 געראטעוועט פשוט אייך האט מען וואו חדר די אויף, בית שלום ענקער מיט אנגעהויבן

אייער טאכטער איז אין א  און אויף די סקול וואו איר האט אזא נס אז ינגלעךארע אייע

ל געווארן פון די ואיר זענט ניצאון  נט קינדוא געז ימען קוקט אויף איר וו אופלאץ וו

טאכטער ביי  פאר איר האט אריינגעלייגט אייערנאכדעם וואס  .טיגע טערעפי הענטובל

אלע דארפט איר  -ר קינד יעמיט איביידע איר אונז אין מוסד האט מען אייך געזאגט אז 

דער  -ן דאקטער יעצט זענט איר געקומען צום גרעסטגיין זיך היילן ביי טערעפי, און 

אזוי ; און "און איך הייל זי" :)סיפורי מעשיות, מעשה יג( וואס האט געזאגט -הייליגער רבי 

 ,באקומעןדא להייט וואס איר האט צנאיי עיעד ףדאנק ווערטער אוי עליפווייטער די 
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זי זאל זען אז עס זענען נאך דא מענטשן כדי האב איך געוויזן דעם בריוו פאר מיין ווייב 

 נערקענען אונזער שווערע ארבעט.וואס א

נערקענען וואס מען באקומט דא ווייסן אויך נישט וואס ווייסן און א יאפילו ד

"אזוי ווי די וואס  :ווי דער רבי האט געזאגט אלעס וואס מען באקומט פון רבי'ן, אזוי

אויך וואס זענען מקורב צו מיר ווייסן  יוייסן נישט פון מיר, אזוי אויך דקריגן אויף מיר ו

ן אריבער טאג נאך עקיינער נישט וואס מיר גייאזוי אויך ווייסט  ";נישט פון מיר וכו'

ריבער האבן דע ;סקול וכו' וכו'נט די ישיבה, חדר און מיידל פעטאג זייט מיר האבן גע

 נערקענט וואס מען באקומט דא.מיר הנאה ווען מען א

שטענדיג לויפן מיט די אונזער גאנצע קאפ דארף  ;שטארק זיך ווייטער אין הפצה

נדער זאלן וויסן פונעם וואס נאך קען איך טון אז נאך אידישע קימחשבה: '

ר פון דער וואס האט זיך פאר דיר מוסר קוק נישט אויף קיינעם, טראכט נא ?'אייבערשטן

 ת נפש אז דו זאלסט האבן א גוט לעבן.ונפש געווען און געגאנגען הפצה מיט מסיר

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 דער שופט זאל רחמנות האבן.

 אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן ב'' פרשת תרומה, היום  - בעזרת ה' יתברך

 דער געערטער ריכטער, לכבוד

 .רו יאירנ... תלמיד  ערצו אייך בנוגע מיין חשוב'איך שרייב 

ז ער אי ;נף יאריפבמשך ער האט געלערנט ביי מיר אין ישיבה 'תפארת התורה' 

וואס האט געטון חסד מיט ער איז אלץ געווען דער און  געווען זייער א וואוילער תלמיד

 ל פאר א צווייטן.יר האט א ווייכע הארץ פול מיט געפאלע תלמידים, ע

איך האב שוין  ;מענטש רנה קען איך אים פאר א גוטעואויך יעצט נאך זיין חת

נדערטער וה ,געהאט במשך די צען יאר פון ווען די ישיבה שטייט אסאך תלמידים

נסטע איז ער פון די אויסגעצייכאלעם מיט דעם  ,תלמידים האבן זיך דורכגעדרייט דא

 קייט.גהארצי-זיי אלע מיט זיינע מידות און גוטפון 

וייב פירן זיך מיט זייערע ער מיט זיין ושיין  מער אין קעמפ וויומהאב געזען ז איך

אויך  .צו זיינע קינדעראויך מענטש סיי צו זיין ווייב און  רער איז א געטרייע ;קינדער

פאר אים, זיי לעבן זייער א  ע מאמע פאר די קינדער און געטרייזיין ווייב א געטרייאיז 

 שיינע איידעלע לעבן.
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בעט איך דעם שופט ער זאל רחמנות האבן אויף זיי און זיי צוריק געבן דערפאר 

זיי זאלן קענען האבן די קינדער ביי זיך  ;רעכט צו מחנך זיין זייערע קינדערדי 

 .אינדערהיים

דער אייבערשטער זאל געבן פארן שופט הצלחה און ברכה אין אלע אייערע 

 .מעשים

... 

~~~~~~~~~~ 
מאכן שיינע ווארימע סעודות שבת; דורך מכבד זיין דעם שבת איז מען זוכה צו 

 עשירות.

שנת תשע"ט לפרט , ג' אדר א', ערב שבת קודש פרשת תרומה -רת ה' יתברך בעז

 קטן

 יאיר.לכבוד ... נרו 

עשיות פאר זינג זמירות און דערצייל שיינע מ ;א שיינע סעודהזע צו מאכן מאכן 

אידישקייט און א יסוד אין  א יסוד אין זענעןסעודות שבת די  .דיין ווייב און קינדער

 .חינוך

 א אן דא איז היינט ;סעודה די ביי שבת דערציילן צו מעשיות שיינע אן דיר גרייט

ילן. אויך זאלסטו זינגען דערצי צו מעשיות גוטעוואס האבן  ביכלעך מעשה שיעור

 ;איז אן עיקר אין יודישקייטאז דאס  דער הייליגער רבי זאגטוואס זמירות ביי די סעודה, 

אינגאנצן עס נעמט  ,פאר דו מאכסט קידוש זינג שלום עליכם, עס נעמט נישט לאנג

 אפאר מינוט.

טוט זיך אין דיין עס ון שול ווארטן צו זען וואס די מלאכים וואס באגלייטן דיר פ

מיד  ,מען איז הונגעריג ילואפאז  ;ידאוואס מיינט אן ערליכע  ןווייזזאלסטו זיי שטוב, 

ד. ביי יא רערליכע ןאון מען האט נישט קיין נערוון צו זינגען, דאך פירט מען זיך ווי א

יר שיינע זאכן וואס דו האסט פארצייל א ;דה זאלסטו שמועסן מיט דיין ווייבדי סעו

געהערט און א שיינע ווארט אויף די פרשה, נישט סתם פלעטשקענען פון דעם און 

 יענעם לשון הרע און רכילות.

כמינו חאזוי ווי  ;שבת וועסטו זוכה זיין צו עשירות אז דו וועסט מכבד זיין דעם

שבת ווערט ער דעם ווען א מענטש איז מכבד אז  ).(שבת קיטאונז זאגן  זכרונם לברכה

אמאל בין איך  :אזוי ווי רבי חייא בר אבא האט דערציילט ,געבענטש מיט עשירות

האב איך  ,איינגעשטאנען ביי איינעםדארט איך בין און געווען אין די שטאט לודקיא 
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ן פון דער טיש איז געווע ,טיש םמען האט אים אריין געברענגט א גאלדענעאז געזען 

אינעם  ;נטשן האבן דאס געדארפט אויפהייבןל גאלד אז זעכצן מעיאזויפגעמאכט פון 

 ,ן צו זיי טעלערס און גלעזערך צוגעבינדען זילבערנע קייטלגעווען זעכצזענען טיש 

 .ן און שמעקעדיגע בשמיםעגעווען אלע געשמאקע עסן און טרינק זענעןאויפן טיש 

ן דעם קאפיטל תהילים עגעזינגט מען דעם טיש האווען מען האט אריין געברענגט 

ס, נאכן 'וועלט איז דעם אייבערשטנ יד ףאלעס אוי "וגו' ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמָאּה" :(תהלים כד, א)

ְוָהָאֶרץ  'הַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים לַ " :(תהלים קטו, טז)עסן האבן זיי געזינגען דעם קאפיטל תהילים 

איך " – פארציילט רבי חייא בר אבא - נדערטאוהאב איך זיך זייער געוו ",ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם

גט וואס פאר א גוטע זאך האסטו געטון אז דער אייבערשטער האט דיר עהאב אים געפר

ווען איך און איך בין א קצב (בוטשער) " :האט ער מיר געזאגט "געגעבן אזא רייכטום?

, האט אים רבי חייא "אוועק פאר מיר פאר שבתלייג איך דאס נע בהמה זע א שיי

 ּוָברּו", וואויל איז דיר אז דו האסט זוכה געווען צו דעם, "ִכיָת ֶׁשּזָ  ֶריְׁש ַא " :געזאגט

און געלויבט איז דער אייבערשטער אז ער האט דיר מזכה געווען  ",ְלכָ  ֶׁשִּזּכֵ  םֹוקָּמ ַה 

 .מיט דעם

ן שבת, ווען ער זעט 'ווען א מענטש לעבט א גאנצע וואך מיטאז זעט מען פון דעם 

איז ער זוכה צו א  ',דאס וועל איך אוועק לייגן פאר שבת' :א שיינע זאך טראכט ער

 גרויסע עשירות.

 א פרייליכן שבת.

 ר אויך א בריוו פאר דיין ווייב תחי'.איך שיק די

... 

~~~~~~~~~~ 
 .קדש עצמך במותר לך -זיך שטארקן אין הפצה 

ערב שבת קודש פרשת תרומה, ג' אדר א', שנת תשע"ט לפרט  - בעזרת ה' יתברך

 קטן

 נרו יאיר. ...לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות; דו איך בעט דיר זייער דו זאלסט ווייטער 

מזכה זיין נאך א איד צוריק  -קענסט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון 'הפצה' 

 צו קומען צום אייבערשטן.
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היינט צו טאגס דארף מען עוסק זיין אין קירוב קרובים, ווייל וויסן זאלסטו אז 

זיך אידיש; א מענטש קען אויסקוקן  נישט יעדער וואס גייט אנגעטון ווי א איד פירט

פון אינדרויסן ווי א ווייס איך וואס אבער פון אינעווייניג איז ער אויסגעלאשן אינגאנצן, 

רחמנא לצלן. דערפאר איז א גרויסע  -ער לייגט נישט תפילין און היט נישט קיין שבת 

אלעמען דעם זאך צו פארשפרייטן די עצות פונעם הייליגן רבי'ן וואס ווייזט פאר 

 רחמנות פונעם אייבערשטן, ווי ער ווארט מען זאל זיך צוריק קערן צו אים.

(תרומה ביים אייבערשטן איז זייער חשוב א מפיץ, אזוי ווי דער זוהר הקדוש זאגט 

ִּביָׁשא", קום  "ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא קכח:):

און זע, א מענטש וואס ברענגט צוריק זינדיגע מענטשן צום אייבערשטן, "ִאיהּו ִאְסַּתָּלק 

ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּתָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָגִרים 

ִּביָקֵריּה, ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא", ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא 

איז זוכה ארויף צו גיין צו א פלאץ וואס קיין שום מענטש איז נישט זוכה; ער נעמט 

אוועק טומאה פון דער וועלט און ער מאכט אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל ווערן 

. דער מענטש איז גורם אז אלע וועלטן שטייען אויף זיין געהייליגט אויף דער וועלט

זכות, "ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", ער איז זוכה צו זען קינדער און אייניקלעך, "ְוָזֵכי ְּבַהאי 

ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", און ער איז זוכה צו אלע גוטע זאכן אויף די וועלט און אויף 

לט, "ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי", קיינער יענע ווע

נישט אויף די וועלט און נישט אויף יענע וועלט, "ָעאל  -קען אים נישט שלעכט'ס טון 

י דרייצן טויערן פון שערי ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה", ער גייט אריין אין ד

 רחמים און קיינער קען אים נישט צוריק האלטן.

דאס וואס דו פרעגסט אז מוהרא"ש האט געלערנט מען זאל אנטלויפן פון פרישות 

אויפן  (ספרי דברים, פיסקא קא)וכו', אבער וואס טוט מען מיט דאס וואס חכמינו הקדושים זאגן 

"ַקֵּדׁש ֶאת ַעְצְמ ַּבּמּוָּתר ָל"; דאס איז אן אריכות  - 'דֹוׁש ַאָּתהִּכי ַעם ָק ' (דברים יד, כא):פסוק 

 דברים איך וועל דיר עס שרייבן בקיצור.

ערגער ווי ביים דור המבול,  -מיר לעבן היינט אין א דור פון הפקירות און פריצות 

די גאס איז אויסגעלאסן מיט די עקלדיגסטע אויסגעלאסנסטע עבירות רחמנא לצלן. און 

אז דאס איז נאך נישט גענוג האט זיך דער יצר הרע געטראפן א וועג ווי ער קען מטמא 

"ִּכי  (ירמיהו ט, כ):מקוים געווארן וואס ירמיהו הנביא זאגט זיין אידישע קינדער, עס איז 

ָעָלה ָמֶות ְּבַחּלֹוֵנינּו, ָּבא ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו", דער טויט איז אנגעקומען אין אונזערע שטובער; 

אפילו מען פארמאכט די טיר מען זאל נישט האבן קיין שייכות מיטן שונא איז ער אריין 

פאד, -. דאס הייסט, מען קען זיצן אין שטוב מיט א קליינע אייגעקומען דורכ'ן פענסטער
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מיט א סמארטפאון וכו' וכו' און אראפ פאלן אין די ערגסטע עבירות רחמנא לצלן, די 

איינציגסטע וועג ווי אזוי מען קען ווערן אפגעהיטן פון דעם איז אז מען זאל חתונה 

 ונה איז מען אפגעהיטן פון עבירות.מאכן די קינדער יונגערהייט, ווייל אז מען האט חת

ווען דער יצר הרע זעט ווי א בחור און א מיידל האבן חתונה האט ער זייער מורא, 

ער ווייסט אז ער גייט זיי פארלירן, וואס טוט ער? ער איז זיך מתלבש אין מצוות און 

אים  רעדט איין דעם מענטש ער זאל זיין אפגעשיידט אין שטוב וכו', אזוי ווארפט ער

אראפ אין שמוץ; דערפאר האט אונז מוהרא"ש אזויפיל אנגעזאגט מיר זאלן לעבן מיט 

הלכה און נישט צו לייגן קיין פרישות. מוהרא"ש פלעגט שטענדיג נאכזאגן וואס רבי 

אברהם בן רבי נחמן זכרונו לברכה פלעגט זאגן ווען מען פלעגט אים בעטן הדרכות של 

זאגן: "ִקיְנֶדעְרֶלע, ִהיט ַאיי פּון ְּכִריתּות"; דאס הייסט מען בינו לבינה וכו', פלעגט ער 

זאל זיך אכטונג געבן אין הלכות טהרה, מען זאל חזר'ן הלכות נדה צו וויסן נישט נכשל 

צו ווערן אין קיין שום הלכה, אבער ווען מען מעג, מעג מען אלעס וכו' און מען זאל זיך 

ַּבּמּוָּתר ָל" איז  -ך אויף דער וועלט. ַקֵּדׁש ֶאת ַעְצְמ נישט מבלבל זיין פון קיין שום זא

פשט: זאלסט זיך הייליגן און זיך "נישט" אפשיידן, אזוי וועסטו זיין הייליג און נישט 

 צו קומען צו ביטערע עבירות.

עס איז שווער צו שרייבן באריכות פון 'דברים שהצניעות יפה להם'; אויב דו 

ין דעם ענין וכו' וכו' קען איך דיר לערנען פריוואט און דיר שפירסט אז עס פעלט דיר א

 ווייזן פון חז"ל ווי אזוי די תנאים און אמוראים האבן זיך געפירט אין שטוב וכו'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 גוטע קינדער ווענדט זיך אין די עלטערנ'ס תפילות.

שנת תשע"ט לפרט , ג' אדר א', ערב שבת קודש פרשת תרומה -רת ה' יתברך זבע

 קטן

 מרת ... תחי'.

אודאי ט האך; איר זאלט זיין דעם שבת זייער פרייליאיר זייער אייך איך בעט 

אז אלעס ווענדט זיך אין  געהערט וואס מיר האבן גערעדט מיטוואך נאכט ביים שיעור

רייליך אז די מאמע איז פאון אז די ווייב איז פרייליך איז דער מאן פרייליך  ,די פרוי

יסע אחריות צו ורא גטראגט א אידישע מאמע ריבער עד .זענען אלע קינדער פרייליך
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זיך ט זאלאייך איר זיין פרייליך ווייל אלע קוקן ארויס אויף די מאמע, בעט איך 

 צו זיין פרייליך. כוחותענגען מיט אלע אייערע אנשטר

בעטן דעם אייבערשטן פאר אלעס איר  כט זאלטיט אן די שבת לדצינאיר בשעת 

 ווי. ך צדיקיםעקליבעטן אויף קינדער און איינאיר  דער עיקר זאלט; דארפטאיר וואס 

איר  טווע נחת מער אלץ - קינדער ערליכע אויף אייבערשטן דעם בעטן טאיר ווע מער

 תפילות פון קומען קינדער גוטע, בוים א אויף נישט וואקסן קינדער גוטע ווייל, האבן

 .עלטערן די פון

 חיים חפץ הייליגן צום געקומען איד א איז איינמאל אז דערציילט האט ש"מוהרא

ן געבעטן א ברכה אויף גוטע קינדער, האט זיך דער הייליגער חפץ או זכותו יגן עלינו

תהלים  סגענומען פון ספרים שאנק א אלטעחיים אויפגעשטעלט פון זיין פלאץ און ארוי

און דאס געוויזן פאר דעם איד און אים  געווען אויפגעבלאזן פון נאסקייט וואס איז

וואו זי פלעגט יעדן  ליה השלוםגעזאגט: "זעסט? דאס איז דער תהלים פון מיין מאמע ע

 גוטע קינדער, אזוי איז מען זוכה צו גוטע קינדער".טאג וויינען אז זי זאל האבן 

אין ווייל זאגן דעם 'יום תהילים' איר  האט אביסל איבעריגע צייט זאלטאיר אז 

 ת.ואלע סגולות און אלע רפוא ,תהילים ליגט אלע ישועות

 .שבת ןכיזאלט האבן א פריילאיר 

... 

~~~~~~~~~~ 
 מדיםמלזיי ווייטער מחזק די 

 לפרט קטן שנת תשע"ט, ' אדר א'טתצוה,  פרשת' יום ה - רת ה' יתברךבעז

 ברסלב., מנהל תלמוד תורה היכל הקודש יאירנרו  ...מיין טייערער  לכבוד

איך דאנק דיר פארן זיין דער גוטער שליח פון הימל צו זיין דער שדכן פאר מיין 

 רו יאיר.זון שלמה נ

מיין הארץ איז פול מיט לויב צום אייבערשטן אויף די ניסים וואס ער טוט מיט 

מיר שטענדיג, בפרט יעצט פאר אזא נס צו קענען א שידוך טון מיט א קינד ווען ער איז 

א תלמידה פון  ,מיט א ערליכע וואוילע מיידל, זעכצן יאר ערנדיג ממש יעצטוו ,יונגנאך 

גבאי בית  רו יאירא טאכטער פון אונזער חשוב'ער חבר ר' יואל טייטלבוים נ ,'בית פיגא'

מע ערליכע יא כלה פון א וואר ;המדרש היכל הקודש קרית יואל שכונת עצי תמרים

 .ךילפרייאויסטערליש איך בין , שטוב
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 ;מיר זענען פאסיגע מחותניםאז  איך האב געזאגט פארן מחותן נעכטן ביים לחיים

ן איינציגסטן חטא 'מיר האט מען ארויסגעווארפן פון א מוסד פאר עלף יאר צוריק פאר

און אים האט , רעד צו די תלמידים פונעם אייבערשטןאיך ער און 'אז איך בין א ברסלב

ן פארן קיין אומאן צום 'ביזי בזיונות פון א מוסד פאר מען אויך ארויסגעווארפן מיט

 .ס ראש השנה'הייליגן רבינ

משדך זיין מיט א ברסלב'ער חסיד וואס מען האט צו ביי מיר איז א כבוד זיך 

דו זאלסט אויך זוכה זיין אז נטש איך דיר אווו ;ס ציון'ן פארן צום רבינ'פארשעמט פאר

 קינדער.צו טון שידוכים יונגערהייט מיט דיינע 

שטארק דיר מיט דיין הייליגע ארבעט פון פארשפרייטן די עצות און חיזוק פון 

מחזק זיין די ווייטער אויך בעט איך דיר דו זאלסט  ;רבי'ן פאר די גאנצער וועלט

אין מחזקין אלא " :), פיסקא אנשא (ספריזאגן כמינו זכרונם לברכה חווייל מלמדים, 

למחזקין", די וואס זענען מחזק אנדערע די דארף מען מחזק זיין, ווייל זיי דארפן דאס 

א מלמד דארף יעדן טאג באקומען אפאר ווערטער פונעם מנהל, עס  ;מערסטע חיזוק

וט "וואס ט :יעדן טאג דארף מען פרעגן יעדן מלמד .ג איין מאל א וואךונישט גענ איז

 "וואס הערט זיך ביי דעם קינד?" זיך?" "וואס הערט זיך?" וואס מאכט דער קינד?"

 .דאס געבט זיי פרישע כוחות אנצוגיין מיט זייער הייליגע ארבעט

דער אייבערשטער זאל דיר צוריק  ;ן זיין שדכן'שר כח פאריי ןנאכאמאל א גרויס

 .צאלן נחת ביי דיינע קינדער

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~

 איז א פארשלעפטער?וואס טו איך אז מיין מאן 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

צום ערשט וויל איך זיך באדאנקען פאר די טאג טעגליכע שיעורים, איך הער אויס אלע שיעורים און 

 איך בין זיך זייער מחיה מיט זיי.

זייער א  איך מיט מיין מאן קומען זיך זייער גוט אויס ב"ה, אבער מיין מאן האט א פראבלעם אז ער איז

פארשלעפטער, און דאס שטערט מיר זייער שטארק. איך וויל נישט זיין ווי זיין מאמע און אים זאגן וואס צו 

טון, אבער פון די אנדערע זייט האב איך געהערט אמאל אין א שיעור אז אמאל מעג א פרוי יא זאגן פאר'ן 

 מאן "גיי לערן".

טעלן אויף די פיס, אן דאס וואס איך זאל זיין ווי א פאליציי ווי אזוי קען איך אים מעורר זיין זיך צו ש

 וואס שטייט אים אויפ'ן קאפ.

א גרויסן יישר כח פאר'ן נעמען די צייט צו ענטפערן שאלות, און איך וויל בעטן אז אויב מ'געבט ארויס 

פראגעס און איך וויל  דעם בריוו, זאל מען שרייבן נאר די ענטפער, נישט די שאלה, ווייל מיין מאן ליינט די

 אים נישט וויי טון.

 יישר כח

 תשובה:

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

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך פריי זיך זייער צו הערן פון אייך אז איר לעבט גוט מיט אייער מאן; וויסן זאלט 

איר אז עס איז נישט דא קיין חשוב'ערע זאך ביים אייבערשטן ווי אז מאן און ווייב לעבן 

יק "א ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִלי ַמֲחזִ  (עוקצין ג, יב):בשלום. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

שלום; ווען  –ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהָּׁשלֹום", ביים אייבערשטן איז דער גרעסטער זאך 

 מען לעבט בשלום איז מען זוכה צו אלע ברכות.

דאס וואס איר שרייבט אז איר זענט מער פלינק, אבער אייער מאן איז מער 

יער איר זאלט נישט פארשלעפט און דאס שטערט אייך זייער וכו'; בעט איך אייך זי

 מאכן פון דעם קיין עסק נאר לעבן מיט ליבשאפט און שלום.
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מענטשן מיינען אז מען קען נאר זיין בשלום ווען ביידע האבן די זעלבע מיינונגען 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', און די זעלבע נאטורן, דער רבי זאגט אבער פארקערט, דער רבי זאגט 

ווען מען שטעלט צוזאם צוויי פארקערטע נאטורן און מען אז שלום איז דוקא  סימן פ)

"עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו", דער  (איוב כה, ב):לעבט אינאיינעם, אזוי ווי עס שטייט 

אייבערשטער מאכט שלום אין הימל צווישן די מלאכים. זאגט דער רבי: "ִּכי ֶזה ַהַּמְלָאך 

איין מלאך איז פייער און איין מלאך איז וואסער, "ֶׁשֵהם ְּתֵרי ווייל ֵמֵאׁש, ְוֶזה ִמַּמִים", 

דאס זענען צוויי פארקערטע זאכן, ווייל וואסער וואס ֲהָפִכים; ִּכי ַמִים ְמַכֶּבה ֵאׁש", 

, "ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ָׁשלֹום און פייער טרוקנט אויס וואסער לעשט אויס פייער

ָרם ַיַחד", און דער אייבערשטער מאכט שלום צווישן זיי און ער באהעפט ֵּביֵניֶהם ּוְמַחּבְ 

זיי צוזאמען; זעט מען אז דאס איז דער עיקר שלום, מחבר צו זיין צוויי פארקערט זאכן, 

 עיי"ש.

 עאזוי אויך זעט מען אז ביי איין פארפאלק איז דער מאן פייער, מער א שטערקער

איז ם צווייטן בייווידער ר א ווייעכערע נאטור, מע –נאטור און די ווייב וואסער 

זי איז פייער און ער איז וואסער; אבער שלימות איז ווען ביידע ווילן איין  -פארקערט 

שטוב, ערליכע אידישע דורות, קינדער און קינד'ס קינדער  ןערליכ ןזאך: אויפשטעלן א

 וואס וועלן דינען דעם הייליגן באשעפער.

רעדן מיט אים און זיך אויסשמועסן מיט אים וואס עס שטערט אייך אז איר וועט 

וועט עס נאר העלפן, דאס מיינט נישט אז מען ווערט ווי א מאמע אדער א פאליס לעדי, 

נאר פשוט זיך דורך רעדן וואס דאס וועט נאר מאכן בעסער; זאלט איר מיט אים שמועסן 

אבער נאר מיט  -באדערן אייך און אים אויפמערקזאם מאכן אויף די זאכן וואס 

 ליבשאפט און שלום.

זייט'ס נישט ברוגז אז איך לייג די שאלה פאר'ן רבים, ווייל אזוי ווי איר זענט נישט 

 די איינציגסטע מיט דעם פראבלעם וועלן נאך אידן האבן פון דעם התחזקות.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג א פרוי זיין נישט צניעות'דיג אינדערהיים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,



ה תשע"טוֶ צַ פ' ְּת  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       לב | 

איך בין א פרוי פון ארץ ישראל, איך געהער צו א חשובע בארימטע קהלה וואו מ'לייגט פיל כוחות און 

 התחזקות אויף צניעות פון פרויען, און מ'זעט ב"ה שיינע פירות.

אבער פארשטאנען פון די שיעורים אז אינדערהיים דארף א פרוי זיך יא אהערשטעלן לעצטנס האב איך 

פאר'ן מאן, איז די שאלה אויב א פרוי מעג טאקע זיך אנטון נישט צניעות'דיג אינדערהיים, אין די צייט ווען 

מיידלעך, זיי הייבן ס'איז דא קלענערע קינדער אין שטוב, און וואס איז ווען ס'איז שוין דא גרויסע בחורים און 

אויף פארוואונדערטע אויגן אז די מאמע טוט זיך אזוי אן, אין קעגנזאץ פון ווי אזוי א אידישע פרוי דארף 

 אויסזען.

איך האף איר וועט מיר געבן א קלארע תשובה, ווייל איך מוטשע זיך שוין מיט די זאך פאר א שטיק 

 צייט.

 יישר כח

 תשובה:

 שנת תשע"ט לפרט קטן, א' דר"ח אדר א', ' פרשת תרומהיום ג -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך ווייס נישט וואס איר האט געהערט, מן הסתם האט איר נישט גוט 

 פארשטאנען.

יז סיי אין גאס און סיי גאס, צניעות אן צניעות איז נישט נאר איאז  וויסן זאלט איר

א פרוי וואס געבט אכטונג אויף צניעות וועט זוכה זיין צו הייליגע און  ,אין שטוב

 ָלּה ְמַזָּכה ֶׁשָּבִאָּׁשה ְצִניעּות" (ספר המדות, אות בנים, סימן ט): זאגט רבי דעראזוי ווי  ,קינדער

 גוטע צו זיין זוכה וועט דיג'צניעות און איידל זיך פירט וואס פרוי א", ֲהגּוִנים ְלָבִנים

זאלט אראפנעמען אייער צניעות איר וואס פארפארשטיי איך נישט דעריבער  ;קינדער

און איר ך עטוב מיט בחורים און גרויסע מיידלבפרט ווען איר האט א ש ,אין שטוב

 ווייזן דאס שיינקייט פון צניעות.צו דארפט זיין א ביישפיל זיי 

פרייליך מאכן איר אים  טמאן זאלאייער ט זיין א געטרייע פרוי פאר ווילאיר אז 

כמינו ח. נדיג זיין גרייט פאר אים וכו'עשט זאלטאיר שטעלן וכו', ן ון אים צופרידא

 וועט מאן איר פאר גרייט אלעמאל איז וואס פרוי א אז )ק: עיין עירובין( זאגןזכרונם לברכה 

 משה פון צייטן די אין געווען נישט אפילו זענען וואס קינדער וואוילע אזעלעכע האבן

ן 'אל גרייט פארכר פון א פרוי וואס איז אלעמש די פארשטעלן נישט זיך קען מען ;רבינו

 .מאן



תשע"ט הוֶ צַ | פ' ְּת  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לג    

דער אייבערשטער געבט א גרעסערע שכר פאר פרויען אז  (ברכות יז.)חז"ל נאך זאגן 

 ווייל די פרויען ווארטן אפ די מענער און ראטעווען זיי פון עבירות. ,ווי פאר מענער

בעט איך אייך איר זאלט ווייטער זיין שטארק מיט אייער צניעות, אויך דעריבער 

האבן חן איר  וועטדורכדעם  ,אמגענומעןוזזאלט איר שטענדיג גיין אנגעטון שיין און צ

 בן באהבה.ס אויגן און זוכה זיין צו לע'מאןאייער אין 

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