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 .ווען מען לעבט מיטן אייבערשטן ווערן בטל אלע דינים

 לפרט קטן שנת תשע"ט, כ"ט טבת, בא ' פרשתאיום  - רת ה' יתברךבעז

  יאיר. ... נרו לכבוד

דו ווייסט אודאי דעם ווארט וואס מען לערנט מיט די קינדער אין חדר אין די 

"ּבֹא  אר משה רבינו:אז דער אייבערשטער זאגט פ ,"בא אל פרעה"וואכעדיגע סדרה: 

ֵל קום צו פרעה", לכאורה וואלט ווען דער אייבערשטער געדארפט זאגן: " - ֶאל ַּפְרעֹה

אייבערשטער זאגט פאר משה פשט איז אז דער ר דער נא "?גיי צו פרעה - ֶאל ַּפְרעֹה

געפון איך לאץ אקום מיט מיר, איך בין דאך איבעראל, אפילו ביי פרעה אין פ" :רבינו

ן אז דער אייבערשטער איז עגעדענקשטענדיג מיר זאלן אז אונז לערנט דאס  ך אויך;זי

 .ועלטלן נישט מורא האבן פון גארנישט אויף דער ואמיר זאון ראל עאיב

דו זאלסט ארויס גיין פון דיין אז איך וויל פשוט  ,ך נישט צו שרייבן תורותאיך זו

דער אייבערשטער בשעת אז  יין?'גייט ז'וואס  :טאג ן א גאנצןקטנות הדעת, פון טראכט

איז דער זן ומפרנס אייבערשטער ער ד ,נט זיך איבעראלאון ער געפו וועלט פירט די

דארף  מען ,ער געבט לעבן פאר יעדן איינעםאון  פאר יעדן איינעם, ער געבט פרנסה לכל

איז פאר ר אויף מיאלעס וואס גייט אריבער 'און וויסן אז  זיך נאר איבער געבן צו אים

 '.מיין טובה

וועסטו  ',אלעס איז דער אייבערשטעראיין: 'חזר זיך  נעם אריין אין דיר די אמונה;

 פטור ווערן פון אלע שלעכטס.

אמאל א כישוף מאכער'ן האט  (סנהדרין סז:):ינו זכרונם לברכה דערציילן חכמ

חנינא געזאגט: געוואלט מאכן כישוף אויפן הייליגן אמורא רבי חנינא, האט איר רבי 

בירן מאכן כישוף וויפיל וד ִמְּלַבּדֹו ְּכִתיב", דו קענסט פר"ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, ֵאין עֹו

 (דברים ד, לה):אבער נישט מורא פון דיר, ווייל עס שטייט אין די תורה  דו ווילסט איך האב

דעם אז זעט מען פון אייבערשטן;  ַבּדֹו", עס איז גארנישט דא אויסער דעם"ֵאין עֹוד ִמּלְ 

 .ווען מען לעבט מיטן אייבערשטן ווערן בטל אלע דינים און אלע כישוף

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .קריגן זיךשטעכט ביים הארץ צו זען ווי אידישע קינדער עס 

 , שנת תשע"ט לפרט קטןיום א' פרשת בא, כ"ט טבת - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אנשטאט דו זאלסט מיר שרייבן לשון הרע אויף דעם און אויף יענעם שרייב מיר 

ל צייט דו ביסט זיך יל דו לערנסט און וויפישרייב מיר וויפ ;דיינע סיומיםענדערש 

 .מתבודד וכו'

אין מחלוקת לאזן עס זאל  וועל נישט צואיך  און ,תאיך וויל נישט קיין מחלוק

 זיכער מאכן אז אונזערע ד' אמות איז ריין פון מחלוקות.איך וועל  ;אונזערע ד' אמות

 ;מחי' געווען מיט ספרים און קונטרסיםהיינט  האסטדו ל אידן ישרייב מיר וויפ

נישט קיין כח פון יענעם, איך האב  ן דעם אוןפושלעכטס עס איז מיר נמאס צו הערן 

 .גערייעןפאר קרי

 "ווען איך זע צוויי 'טרעגערס' קריגן נתן האט אמאל געזאגט: בידער הייליגער ר

יר שטעכט ביים הארץ צו זען ווי אידישע קינדער מ; זיך, שטעכט עס מיר ביי די זייט"

 האבן זיך פיינט.

 .ןאיך ווארט צו זען גוטע זאכן אין דיינע בריוו

... 

~~~~~~~~~~ 
פסט זיך אלץ א תלמיד היכל הקודש זאלסטו ליב האבן יעדן איד און רודו פאר זא

 איד. יעדן אויףקוקן גוט 

 א' פרשת בא, כ"ט טבת, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

ת קיין מחלוקנישט  ךמא" :ליכע טובהל דיר זייער שטארק בעטן א פערזענוויאיך 

 !"מידיםלתצווישן מיינע 

אז דו  ,זיך אלעס אוועק געגעבן פאר דירפון אז איך האב זייער גוט דו ווייסט 

יעצט  .צות פון הייליגן רבי'ןדו זאלסט וויסן פון די זיסע עאון זאלסט האבן א גוט לעבן 

דו ווייסט און  נה געהאטוהאסט חת ;שיין מסדר געווען אין לעבןשוין ווען דו האסט זיך 

זאלסט נישט  :וכו', בעט איך דיר אביסל הכרת הטובדיין ווייב בן מיט עלצו אזוי ווי 

איך האב ליב אלע מיינע תלמידים און איך  ;קיין פירוד צווישן מיינע תלמידיםמאכן 
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, אויב וועסטו פיינט האבן א צווייטן וועסטו אלע וויל עס זאל זיין ליבשאפט צווישן ענק

 .גרויס צערגורם מיר 

אז איך וועל נישט האבן  כרונו לברכהגעווען פאר מוהרא"ש ז האב מבטיחאיך 

אז איך און  ,'היכל הקודש' -ת ביי זיין פלאץ בפרט מחלוק ;מחלוקתקיין שייכות מיט 

 .ת נפשומסירמיט צוגעזאגט וועל איך דאס מקיים זיין דאס האב 

ס און ונישט פארשטאנעאיך פאר איך בין מקורב געווארן אין 'היכל הקודש' האב 

ס קען איך נישט ליידן קיין ת, למעשה היינט צו טאגאיז אזוי שלעכט מיט מחלוק

ווי ער האט זיך געבעטן צו אונז  ,איך האב דאס מקבל געווען פון מוהרא"ש .מחלוקת

 .בן קיין שייכות מיט קיין מחלוקתזיין גאנץ לעבן מיר זאלן נישט הא

איך  ",הרג'ע מיר נישטאון  יראויף מהאב רחמנות " :בעט איך דיר זייערדערפאר 

 ;וועלט און נישט אויף יענע וועלט ערנישט אויף דאויף דעם וועל דיר נישט מוחל זיין 

און צו זיין א חלק פון אונזער חבורה, אבער  קיינער באצווינגט נישט קיינעם צו זיין דא

נישט אלסטו מיר ז אז דו דרייסט זיך ביי" :דאס קען איך יא פארלאנגען און באצווינגען

 ".וועלט ערפיינט האבן קיין שום איד אויף ד

אין ישיבה און שפעטער ביי אונז נט אב אסאך תלמידים וואס האבן געלעראיך ה

 -מצליח זייער שיין זיי זענען וואו האבן זיי זיך מסדר געווען אין אנדערע פלעצער 

פסט רומיר, אז דו פאר האבן שייכות מיט אז דו ווילסט ווייטער .יעדער אויף זיין אופן

 יעדן אויףאון קוקן גוט  הקודש זאלסטו ליב האבן יעדן איד זיך אלץ א תלמיד היכל

 .איד

: געזאגט האט נתן ביר הארצן; םצו עס נעם איךאון  תמחלוק פון מיר עקל איך

די זייט"; איך פארשטיי  ביי מיר עס שטעכט, זיך קריגן' טרעגערס' צוויי זע איך ווען"

מיר שטעכט אויך ווען איך זע ווי  .זאך וואס דארף יעדן איינעם שטעכןאיז א אז דאס 

 .הארץאין מען קריגט זיך, עס שטעכט מיר 

 .ז מקצר זייןואיך מ

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
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גלייבן אז גארנישט פאסירט  און דער רבי לערנט אויס מען זאל לעבן מיט אמונה

 .נישט פון זיך אליינס

 , שנת תשע"ט לפרט קטןראש חודש שבט' פרשת בא, ביום  - יתברךבעזרת ה' 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

אפילו עס גייט אריבער אויף דיר שווערע ר ..., איך בעט דיר זייער מיין טייערע

זאלסטו זיך נישט פארלירן און דאך דו שפירסט ביי זיך עס איז עק וועלט וכו',  ,צייטן

אלעס גלייב באמונה שלימה אז נאר  ,ונהיות אויף די אמט האבן קיין קשחס ושלום ניש

 .לטובתךאיז דער אייבערשטער טוט וואס 

 ח, כא):(תהלים קיאויפן פסוק  :), קיח(מדרש שוחר טובציילן דער כמינו זכרונם לברכהח

 ייט צועס איז געווען א איד וואס האט זיך געגראז , "אֹוְד ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה"

ר האט איינגעקויפט פארקויפן זיין סחורה, עאין ן פארן אריבער דעם ים מאכן געשעפט

 פארדינעןקענען שותפים כדי צו עטליכע נומען און ער האט אויך מיט געאסאך סחורה 

אסאך געלט. ווען מען האט זיך ארויסגעלאזט צו פארן האט ער באקומען הויך פיבער 

 נסדי אנדערע שותפים אליי געקענט מיט פארן, זענען שטניער האט וואס צוליב דעם 

און מען האט אים איבער געלאזט. האט ער געזאגט אויפן לאנגן וועג געפארן ארויס 

עוונותי וחטאתי אז דאס האט מיר פאסירט?"  פארן אייבערשטן: "רבונו של עולם מה

פארוואס ויי געטון עס האט אים זייער ו ,אט נישט געקענט אויסהאלטן די צעראון ער ה

און קען נישט מיטגיין.  בלייבןאיבער פונקט ער וואס ער איז אזוי ערליך וכו' דארף 

אומגעקומען זענען רייזנדע אויפן שיף אפאר טעג שפעטער האט ער געהערט אז אלע 

נאר ער איז געבליבן לעבן. און  לצלןמען האט זיי אלע גע'הרג'ט רחמנא  ,פון א רויבעריי

 ָיׁשֹב, ִּבי ָאַנְפָּת  ִּכי' ה "אֹוְד  (ישעיהו יב, א):נגעפאנגען דאנקען דעם אייבערשטן האט ער א

מיר און  נטגעצעראויף מיר 'י", איך דאנק דיר אייבערשטער אז דו האסט ַנֲחֵמנִ 'ּוְת  ַאּפְ 

 .געטרייסטדערנאך 

דער רבי ייל וו ;'יַנֲחֵמנִ אין דעם פסוק איז מרומז דעם הייליגן רבינ'ס נאמען ּוְת'

גלייבן אז גארנישט פאסירט נישט פון זיך  און רנט אויס מען זאל לעבן מיט אמונהלע

ָעְלִמין,  לּכָ  ֹוְבתּוָעְלִמין,  לּכָ  ֵבבֹוָעְלִמין, ְוס לּכָ  אּלֵ ְמַמ דער אייבערשטער איז נאר אליינס, 

 .ָללּכְ  ַר ּבָ ִיְת  ְלָעָדיוּבִ  תּוְמִציא םׁשּוֵאין 

יף די ווערטער אלץ בחור ט זיך געמאכט א ניגון אומוהרא"ש זכרונו לברכה הא

געהאט צו זיין  ער האט מורא ;ין אין וואלד רעדן צום אייבערשטןער פלעגט גי ווען

 ֵבבֹוָעְלִמין, ְוס לּכָ  אּלֵ ְמַמ האט ער זיך אונטער געזינגען די ווערטער: " ,אליינס אין וואלד

 ָעהּונּוְּת  ָעהּונְּת  ְבָכלּו, ָללּכְ  ַר ּבָ ִיְת  ְלָעָדיוּבִ  תּואִציְמ  םׁשּוָעְלִמין, ֵאין  לּכָ  ֹוְבתּוָעְלִמין,  לּכָ 
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ער האט דאס גע'חזר'ט אן א שיעור, ביז ער האט שוין נישט  ,"ָלםֹוע לֶׁש  ֹופּוֲאל םָׁש 

 פון דעם איז געווארן די שיינע ניגון אויף די ווערטער. .געהאט קיין שום פחד פון קיינעם

ָעְלִמין,  לּכָ  אּלֵ ְמַמ ": טאג און נאכט געןזינאונטער זיך  ,דאס דארפן מיר נאך טון

 אזוי וועלן מיר זיין פרייליך. ",ָעְלִמין לּכָ  ֵבבֹוְוס

 א גוטן טאג. ;ך דארף אריין לויפן צו די בחוריםאי

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נישט רייכערן אינעם בנין

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.לכבוד ... 

שט רייכערן האט געשריגן אויף דיר דו זאלסט ני... זיי נישט ברוגז אז דער מלמד 

עס שטערט פאר די קינדער און  ,זיי אים דן לכף זכות ;ד תורהותלמ ונעםבנין פ נעםאי

 .פאר די מלמדים ווען מען רייכערט אינעם בנין

רייכערן אינעם נישט לסטו פון היינט אין ווייטער זאאז דעריבער בעט איך דיר 

די קינדער לערנען, אויך זאלסטו איבער געבן פאר אלע דיינע חברים וואס  אובנין וו

 .בנין און אפילו נישט אינדרויסן פונעם בנין זיי זאלן נישט רייכערן אינעםאז רייכערן 

און  פריםטראג שטענדיג מיט זיך א זעקל ס ;ווייטער מיט הפצה דירשטארק 

 מחי' זיין.יענעם ווען דו טרעפסט א איד זאלסטו  ןאו ,םיסקונטר

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 יעדן איינעם נאר זיין גוט צו

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 וו.איך האב ערהאלטן דיין ברי

אלעס גוטס וואס דו באקומסט  דו פרעגסט מיר וואס דו קענסט מיר צוריק טון פאר

איך קען  .טן מיט דעם וועסטו מיט מחי' זייןאז דו וועסט טון חסד פאר א צוויי ;וכו'

האבן קיין שום שייכות צו נישט זען  ונישט סובל זיין די וואס מאכן מחלוקות, זאלסט
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נאר זיין פאזעטיוו און  דו זאלסט נאר טון גוטס ;טן אידא צווייט וויי מיט איינער וואס טו

 וארט פאר יעדן איינעם וועסטו מיר אויפלעבן.געב א גוט ו .צו אלעמען

 .זע צו לערנען לכל הפחות א דף גמרא יעדן טאג, וועט דיר גוט זיין בזה ובבא

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נאר תורה בלייבט פונעם מענטש

 חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת בא, ראש  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

מיין גאנצע חיות איז ווען איך זע דיר שבת זיצן און לערנען בהתמדה דיינע 

בלייבט פונעם מענטש, אלעס שיעורים כסדרן אין בבלי, ירושלמי און תוספתא; דאס 

 אנדערש איז דמיונות.

זיך ווייטער שטארק מיט דיין עבודת ה';  איך בעט דיר טייערער ברודער, האלט

סיי מיט'ן דאווענען און סיי מיט'ן לערנען. נאך אביסל וועסטו זען גרויסע נסים וואס 

 דער אייבערשטער וועט מיט דיר מאכן.

די רענט פון דעם שיבה מיטן צושטייער געבן פאר איך דאנק דיר פארן העלפן די י

 ן צדקה זאלסטו מצליח זיין אין אלע ענינים.חודש ... דאללער; בזכות די מצוה פו

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מאכט חתונה אייער זון באצייטנס

 ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום  - בעזרת ה' יתברך

 . הי"ו ...מו"ה לכבוד 

 רו יאיר.נ... הבחור  ן,ם בריוו אויפן בקשה פון אייער זוב אייך דעשרייאיך 

 .נה האבןוער וויל חתאון מער נישט אויס עס ער וויינט צו מיר אז ער האלט 

ער בעט מיר  , אוןאז זיין גאנצע אידישקייט הענגט אויף א האר וד"למיר ער זאגט 

. ער זאגט נה מאכןוים חתאיר זאלט אאייך בעטן און נאכאנאנד איך זאל רעדן מיט אייך, 

ער , און גוטע שידוכים אבער מען וויל נישט אויסהערן ,מען טראגט אן שידוכיםאז 

 .שעמט זיך צו רעדן מיט אייך און מיט אייער ווייב
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געוויינט אז די ווענט האבן מיט ביטערליך ער איז פריער דא געווען און אזוי 

 נסיונותביטערע  פאר א ווייסן נישט וואס טע מאמעמיין טא" :ער זאגט מיר ;געוויינט

 האט ער געכליפערט. – !", איך קען מער נישטאיך מאך מיט

נה ואים חת טרחמנות אויף אייער בחור און לאז 'סהאט" :בעט איך אייךדעריבער 

נישט אפ קיין שידוכים, ווייל אז איר וועט ווארטן וועט איר אלעס  'סזאגט ;האבן

 ".פארלירן

ך פאלן אוועק על בחורים און מיידליוויפ ,פארהיינט וואס גייט אייך אום  'סטקוק

 און ן אפלאזן אידישקייטעמען האט נישט געוויסט פאר דעם אז זיי גיי .פון אידישקייט

 '.זיי מאכן זיך וכואז מען האט זיי אויך געזאגט  ,מען האט זיי נישט אויסגעהערט

נאר איר זאלט  שרייבן דעם בריוו, איך ווילנישט ברוגז אויף מיר פארן  'סטייז

 .עה נאר צו ראטעווען אייער זוןיאיך האב נישט קיין שום נג .האבן נחת

... 

~~~~~~~~~~ 
 הענט אייגענע אייער רפואה ליגט אין אייער

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.... מרת 

 ו און אויך אייער צווייטע בריוו.אייער ערשטע בריואיך האב ערהאלטן 

אייער ישועה ליגט אין אייער הענט; נאר איר אליינס קענט זיך ארויס דרייען פון 

 אייער שווערע מצב, איר דארפט זיך נאר איבער געבן צום אייבערשטן.

עבן, איר האט א וואונדערליכע דער אייבערשטער האט אייך געגעבן אזא שיינע ל

איד, א ירא שמים, א מתמיד, באשאנקען מיט גוטע מידות און איר  רן, א ערליכעמא

האט ליכטיגע קינדער; פארוואס זאלט איר נישט קוקן אויף די חסדים וואס דער 

אייבערשטער טוט מיט אייך? פארוואס זאלט איר זיך פייניגן מיט שלעכטע מחשבות 

ב אפשר גיי איך שטארבן?' 'אפשר האאג טראכטן: 'וואס גייט זיין?' 'און א גאנצן ט

איך יענע מחלה חס ושלום?' דאס טרייבט אריין אין אייך אומזיסטיגע שרעק, עדי כדי 

 כך אז אייער לעבן שטעלט זיך אפ.

וויסן זאלט איר אז אייער רפואה ליגט אין אייער הענט; אז איר וועט אריין נעמען 

"גארנישט קען חזר'ט צו זיך די ווערטער: אייבערשטן וועט אייך גוט זיין. אין זיך דעם 

נאר ווייל דער אייבערשטער מאכט  -איך לעב ; פאסירן מיט מיר אן דעם אייבערשטן
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נאר ווייל דער אייבערשטער גיבט מיר לופט צו אטעמען; אלעס  -מיר לעבן, איך אטעם 

 וואס איך האב קומט נאר פונעם אייבערשטן".

ין לעבן; יעדעס ה וועט איר שפירן א זיסע טעם אאז איר וועט זיך חזר'ן די אמונ

מאל עס קומט אין אייך אריין א שרעקעדיגע מחשבה זאלט איר עס נישט אוועק שטופן 

 ווייל עס וועט אייך נאר ווערן ערגער, נאר איר זאלט עס אויסרעדן צום אייבערשטן. -

ווארפט איר  עליה השלום איז אוועק,... ייער למשל, איר שרייבט מיר אז זייט א

רעק אז אפשר גייט איר אויך האבן יענע מחלה און שטארבן השם ירחם; ווען זיך פאר ש

"הייליגער עס כאפט אייך אן אזא מחשבה זאלט איר גלייך בעטן שטילערהייט: 

 באשעפער, העלף מיר איך זאל נישט האבן די ביטערע מחלה און קיין שום מחלה";

א שלעכטע מחשבה אין אייער געדאנק סיי וואס פאר אזוי אויך ווען עס קומט אריין 

זאלט איר עס נישט אוועק שטופן ווייל עס וועט ווערן אסאך ערגער. אזוי ווי דער רבי 

אז ווי מער מען שטופט אוועק נעגעטיווע מחשבות אלץ  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן עב)זאגט 

ריין אין אייך א שלעכטע מחשבה רקער; נאר גלייך ווען עס קומט אמער ווערן זיי שטע

 אלט איר מאכן פון דעם א תפילה.ז

איך שיק אייך א תפילה וואס איר זאלט בעטן יעדן טאג, און ווען איר וועקט זיך 

אויף ביינאכט, אנשטאט לויפן צו אייער מאן און אים אויפוועקן יעדע נאכט ווען ער 

די ינען מיט אייך, זאלט איר נעמען נישט העלפן, ער קען נאר מיט וויקען אייך סיי ווי 

 תפילה און בעטן דעם אייבערשטן, דורכדעם וועט איר האבן א גאנצע רפואה.

, ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַזיין ְפֵרייִלי "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאי

ּוזֶׁשעֶווען ִאין ִמיר. ּבַמְחָׁשבֹות ָוואס  ָזאל ִניְׁשט ַזיין ֶדעְרְׁשָראְקן פּון ַאֶלע ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ִאי

ִניְׁשט ָקאְנֶצעְטִריְרן אֹויף ָגאְרִניְׁשט  ֶקען ִזי אֹויס; ִאי ְׁשִּפיר ִווי ַמייֶנע ּכֹוחֹות ָלאְזן ִזי ִאי

ֶקען ִניְׁשט ָאְנֵגיין ִמיט ִדי ְׁשטּוּב ַאְרֶּבעט, ֶעס ַּפייִניְגן ִמיר ַמייֶנע ַמְחָׁשבֹות ָאן  אּון ִאי

 ר.אֹויְפֶהע

ֶדער ָוואס ִגיְּבט ֵׂשֶכל אּון ַפאְרְׁשַטאְנד, ֶהעְלף  ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, דּו ִּביְסט ָדא

ָזאל  ִמְתַּגֵּבר ַזיין אֹויף ֶדער ֵּיֶצר ָהָרע ָוואס ְדֵרייְדט ִמיר ַא ָקאּפ, אּון ִאי ל ִזיָזא ִמיר ִאי

 טּוְסט ִמיט ִמיר. ָנאר ְטַראְכְטן פּון ִדיר אּון פּון ַדייֶנע ֲחָסִדים ָוואס דּו

ָזאל ַזיין ֶגעזּוְנט ִפיִזיׁש אּון  יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות הֹוִׁשיָעה ָנא! ֶהעְלף ִמיר ַטאֶטע ִאי

ָזאל ֶקעֶנען ְטַראְכְטן ְגָראד אּון ִוויְסן ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט  ייְסִטיׁש; ִאיגֵ 

 ט ַּבאַהאְלְטן ִאין ִדי ֶוועְלט.אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַאז דּו ִּביְס 
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ָוואס ְׁשֵטייט ִאין ִדי  ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶעס ָזאל ְמקּוָים ֶוועְרן ַּביי ִמיר ִדי ְּבָרָכה

"ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ַאֶוועק  (ְדָבִרים ז, טו):ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה 

'ֶּזה ַרֲעיֹון' ַאז  (ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת יד, ג):ע ְקֶרעְנק; ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן ֶנעֶמען פּון ֶעְנק ַאלֶ 

"ְוָנַתן  (ְדָבִרים כח, מח):ֶמען ֶדעם 'ַרֲעיֹון', ַאזֹוי ִווי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק  ָדאס ֵמייְנט

 ל ֶווען ֶמען ָהאט ִּדְמיֹונֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ֶּזה ָהַרֲעיֹון". ַוויי -עֹל ַּבְרֶזל ַעל ַצָּואֶר

ַאייְזן ִליְגט אֹויף ַזיין ַהאְלז, ֶער ִאיז ָדאס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאזֹוי ִווי ַא ְׁשֶוועֶרע  ְׁשִּפיְרט

ִדיר ַטאֶטע  ְׁשֶטעְנִדיג ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ְדרּוק אּון ִּדְמיֹונֹות ַרְחָמָנא ִלְּצָלן. ֶּבעט ִאי

עֹול ַּבְרֶזל, ִדי ִּדְמיֹונֹות אּון ְּפָחִדים ָוואס הֹויֶעְרן אֹויף ִמיר; עם ַאָראּפ פּון ִמיר ֶדעם ִזיֶסער, נֶ 

מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ַדייֶנעט ֶוועְגן:  ּות ַאֶלע ַצִּדיִקים ָוואס ָהאְּבן ִזיֶהעְלף ִמיר ִּבְזכ

ְׁשְּכַנִזי, ִּבְזכּות ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם ִּבְזכּות ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, ִּבְזכּות ֶרִּבי ִיְצָחק לּוְרָיא ַא 

י ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב, ִּבְזכּות ַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר טֹוב, ִּבְזכּות ֶרִּבי ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ִמְּבֶרְסֶלב, ִּבְזכּות ֶרּבִ 

 י ָרצֹון".ֵּכן ְיִה ָאֵמן  ,ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ְׁשמֹה ִמְּבֶרְסֶלב. ִּיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני

איך בעט אייך זייער, יעדעס מאל ווען עס קומען צו גיין די שווארצע מחשבות, די 

אריין אין אייך, זאלט איר נעמען די תפילה און דאס זאגן שטייט און  קליפות כאפן זיך

 קלאר, אזוי וועלן אוועק גיין פון אייך אלע אומזיסטיגע שרעק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ישיבה יטערט פון דישפירט דערווי

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 טייערער ... נרו יאיר.לכבוד מיין 

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

 ... דאללער; בזכות די צדקה זאלסטו מצליח זיין אין אלע ענינים.

 ר נעכטן געזאגט אז דו שפירסט זיך דערווייטערט פון ישיבה וכו'.סט מידו הא

ִּכי א ָדָבר " (דברים לב, מז):אויפן פסוק  י פאה א, א)(ירושלמחכמינו זכרונם לברכה זאגן 

", איז דאס פון ענק; דאס ווענדט זיך אין דיר אליינס. םִמּכֶ  -ֵריק  אּוְוִאם ה - ֵרק הּוא ִמֶּכם

 שפירן אזא הרגשה נאכדעם וואס זיי גייען ארויס פון ישיבה, זיי דארפןאסאך תלמידים 

פרנסה, ממילא קומט מען ווייניגער ארויף, הייבט מען זיך אן עוסק זיין אין ברענגען 

 שפירן דערווייטערט, אבער דאס האט נאר מיט'ן מענטש אליינס.

מפיץ זיין פאר דערפאר גיב איך דיר אן עצה, דו זאלסט עוסק אין הפצה; זאלסט 

 זיין מחובר.אידישע קינדער דעם רבינ'ס עצות, אזוי וועסטו 
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אז די אלע "תלמידי היכל הקודש" וואס האבן גענומען  קוק גוט וועסטו זען

 "הפצה" פאר זייער לעבן, די אלע זענען פריש און ניי.

ע איך האב דאס געזען ביי די פטירה פון מוהרא"ש זכר צדיק וקדוש לברכה; די אל

ישט, ביי תלמידים וואס זענען עוסק אין הפצה זענען נישט צעטומלט געווארן פון גארנ

 אליינס זענען זיי גאגאנגען הפצה.די לוי' 

אבער די אלע וואס זענען בבחינת מקבלים זענען געווארן אזוי צעבראכן, אפילו 

זענען זיי  היינט ווען עס איז שוין אריבער אפאר יאר זייט די הסתלקות פון מוהרא"ש

 ה' ישמרינו. –נאך אלץ בעצבות 

 צום רבי'ן. זיי א משפיע וועסטו שטענדיג זיין פריש און באהאפן

... 

~~~~~~~~~~ 
 .לערנען שלחן ערוך הקטנים

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

מיטן צושטייער געבן פאר די רענט פון  ארן העלפן די ישיבהא גרויסן יישר כח פ

 מצוה פון צדקה זאלסטו מצליח זיין אין אלע ענינים.דעם חודש ... דאללער; בזכות די 

איך גיב דיר א מתנה א סעט שלחן ערוך הקטנים; עס איז דא די "שלחן ערוך 

ערוך הקטנים וואס הגדולים", וואס האט אלע נושאי כלים, נאכדעם איז דא די שלחן 

איז בלויז "מחבר און רמ"א"; זע צו לערנען יעדן טאג לכל הפחות איין סעיף, אזוי ווי 

(כמבואר יד איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכה יעדער א דער רבי האט אונז געהייסן, אז

 .בשיחות הר"ן, סימן כט)

יערע קינדער און איך האב זייער הנאה געהאט צו זיין מיט דיר שבת, דו האסט טי

מחי' געווען ווען דו האסט מיר דערציילט א וואוילע ווייב; דו האסט מיר אזוי שטארק 

קאונט זייט דו האסט געזען דעם קליפ פון אז דו האסט פארמאכט דיין סאושעל מידיע א

"געוואלד טאטע'ס און מאמע'ס", און דו פארברענגסט מער אין שטוב מיט דיין 

 משפחה.

ן שטענדיגע הילף פאר'ן שטיין צו די מוסדות מיט א יר פאר דייאיך דאנק ד

 לט.ווארימע הארץ; דאס אלעס וועט דיר צוניץ קומען אויף די וועלט און אויף יענע ווע
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געוואוין זיך צו זיך אויסצורעדן דיין הארץ צום אייבערשטן; גיי יעדן טאג 

אייבערשטן. דערצייל אים  אינדערפרי א שפאציר און שמועס דיר אויס דיין הארץ צום

אלעס וואס דו טוסט, זיי זיך מתוודה אויף אלעס מיט וואס דער יצר הרע איז דיר מכשיל, 

 ווייטער. און בעט אים אויף

 י געזונט און שטארק.זי

... 

~~~~~~~~~~ 
 .עס איז נישט גוט צו מקנא זיין א צווייטן

 ת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנ - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז נישט גוט צו  ;דער וועלט ויףאויף קיינעם א ן זיך צו נישט צו קוקןאויגעוו

 ,קייטןיערוווייל יעדע מענטש האט זיינע שו ,מקנא זיין א צווייטן, אויך איז עס נאריש

 -קייטן ישווערמיט זיינע נישט מאכט וואס א מענטש ר וועלט א אויף דעד נישטעס איז 

מקנא זיין דארפן מיר נאר אן ערליכער  .צווייטןזיין א מקנא צו איז דאך נישט שייך בכלל 

מיט דעם אלעס סיונות און שווערע ביטערע נאויף אים עס גייט דורך איד, וואס 

 בודת השם.גייט ווייטער אן מיט זיין עער יך און זער דערהאלט 

די  ,עס איז כדאי דו זאלסט לערנען די מעשה וואס דער רבי האט אונז דערציילט

דער תם האט געהאט מען זעט ווי  אווו (סיפורי מעשיות, מעשה ט)ן תם כם אומעשה פונעם ח

 א גוט לעבן און איז שטענדיג געווען פרייליך.

יצירן וער צו פאברטן זייער שודער תם איז געווען א שוסטער, ער פלעגט ארבע

ווען ער האט שוין געענדיגט מאכן דעם שיך האט עס געהאט יענץ פנים, עס און  ,שיך

אט געהאט דריי עקן, אבער ער פלעגט אנכאפן דעם שיך און זיך מחי' זיין דערמיט, ה

 ;אר א וואוילקייט דאס שיכעלע איז"ער פלעגט זאגן: "וואס פאר א שיינקייט, וואס פ

וואס פאר א  ,"וואס פאר א האניג'דיג ;ס שיכעלע איז"יסקייט דאס פאר א ז"ווא

זיך זייער זי צוקערדיג שיכעלע דאס איז"; זיין ווייב האט יא געהאט חכמות וכו' האט 

געוואונדערט, זי האט אים געפרעגט: "אז עס איז יא אזוי, פארוואס אנדערע שוסטערס 

האט איר דער  נאר א האלבן טאלער?"נעמען דריי גילדן פאר א פאר שיך און דו נעמסט 

"וואס האט דאס צו טון מיט מיר; דאס איז יענעמס מעשה און דאס  תם געענטפערט:

איז מיין מעשה, און ווייטער פארוואס דארפן מיר שמועסן פון אנדערע מענטשן; לאמיר 
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ר מאכן א חשבון וויפיל איך פארדין פון דעם שיך", ער פלעגט צוזאמרעכענען וויפיל ע

ז אים אריין געקומען ריווח, און ער האט אויסגעגעבן פאר די סחורה און וויפיל עס אי

האט געזען אז ער האט מרוויח געווען צען גראשן, האט ער געזאגט פאר זיין ווייב: 

 "וואס זאל מיר באדערן אז איך האב פארדינט עפעס ריווח מיד ליד?"

געשוויסטער, דו טראכסט אז  יינעווען עס קומען אריין אין דיר מחשבות פון ד

: חזר'ן די ווערטער פונעם תםגוט איין זאלסטו זיך  ,מער פון דיר וכו' בט מעןיזיי גפאר 

, "ס מעשה און דאס איז מיין מעשה'דאס איז יענעמ ?"וואס האט דאס צו טון מיט מיר

 .קומעןצוצו וועסטו זוכה זיין צו קומען צו וואס דער תם האט זוכה געוועןדורכדעם 

 יןהאסט צייט פאר דעם נאך דידו  ,וןאעלט דיר בכלל נישט אויס קיין סעלפעס פ

ס זאלסטו אין די צייט זאגן תהילים עט'ן מיט חבראנשטאט זיצן און טעקסט ;נהוחת

 און רעדן צום אייבערשטן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .די נערוון כט שטארקאמונה מא

 פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב'  - בעזרת ה' יתברך

 תחי'....  מרת

איך בעט אייך זייער איר זאלט אריין נעמען אין זיך אז דער אייבערשטער פירט די 

 וועלט; דורכדעם וועט אייך גרינגער ווערן און איר וועט זיין רואיג און צופרידן.

אז מען האט נישט קיין  טארק די נערוון, און אזוי אויך פארקערט;מאכט שאמונה 

שטארקע אמונה, מען שפירט נישט דעם אייבערשטן, מען מיינט אז זאכן פאסירן סתם 

אן קיין חשבון, מען קוקט אויף דער וועלט ווי עס פירט זיך חס ושלום מיט טבע מקרה 

און שלעכטע מחשבות; מען דעמאלט לעבט מען שטענדיג מיט פחדים  -מזל 

ואס פון דעם קומען אלע נערוון קראנקהייטן לא עלינו ולא באשולדיגט זיך כסדר, ו

 עליכם; די איינציגסטע רפואה פאר די וואס האבן שוואכע נערוון איז "אמונה".

(ליקוטי דערפאר האט דער רבי זייער אסאך גערעדט פון אמונה; ער האט געזאגט 

ן צו אמונה, ווייל אן דער עיקר דארף א מענטש ארבעטן צוצוקומע מן ה):מוהר"ן, חלק ב', סי

אמונה איז זייער שווער דאס לעבן. עס זענען דא זייער אסאך קרענק וואס קומט נאר 

צוליב דעם ווייל מען האט נישט קיין אמונה; דאס גייט ארויף אויף יסורי הנפש וואס 

ה, י ווייטער: "ִּכי ַעל ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּונָ מענטשן ליידן זיך נעבעך צאם. זאגט דער רב
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א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה, ְולא ְזכּות ָאבֹות", ווייל  -ָּבִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ֶׁשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם 

ווען א מענטש האט נישט קיין אמונה און ער ליידט נעבעך פון די מחלות וואס קומט 

יין העלפט אים נישט קיין רפואות, עס העלפט נישט ק פון חסרון אמונה, דעמאלט

תפילה און אויך נישט זכות אבות; דאס גייט ארויף אויף די יסורים וואס מענטשן מאכן 

יעדער מיט  -נעבעך מיט פון אלע סארט יסורי הנפש, עס פייניגט זיי פון אינעווייניג 

 ם איז אמונה.זיינע שלעכטע מחשבות, און די איינציגסטע רפואה אויף דע

אלט זיך שטארקן מיט אמונה; גיבט א קוק די דערפאר בעט איך אייך זייער איר ז

א  מיט ניסים וואס דער אייבערשטער טוט מיט אייך, איר האט א טייערע מאן נרו יאיר

ליכטיג קינד, און נאך אביסל האט איר שוין נאך א ליכטיג קינד, דעריבער זאלט איר 

ן כח איר זאלסט דעם אייבערשטן, און אים בעטן ער זאל אייך געב נאר דאנקען און לויבן

 הנאה האבן פונעם לעבן.

איך שיק אייך דא א תפילה וואס איר זאלט זאגן יעדן טאג; איך זאג אייך צו אז 

לכל הפחות איין מאל, וועט איר ביז א קורצע  -אויב איר וועט זאגן די תפילה יעדן טאג 

מער נישט טארק; איר וועט האבן שטארקע נערוון, איר וועט צייט ווערן געזונט און ש

 האבן קיין פחדים מיט דמיונות, און איר וועט זיך נישט באשולדיגן וכו'.

נאר יעדעס מאל  -איר קענט זאגן די תפילה, נישט איין מאל און נישט צוויי מאל 

פ, איר שפירט ומען צו לויפן און שטורמען אייער קאאיר שפירט ווי אייערע מחשבות ק

ע נעגעטיווע מחשבות, זאלט איר נעמען די תפילה זיך מיט אלווי אייער קאפ דריידט 

און דאס זאגן אויפן קול, וועט איר זען ביז א קורצע צייט ווי עס וועט אייך בעסער 

 ווערן.

י "ְגרֹויֶסער ַּבאֶׁשעֶפער, ִאי ַדאְנק ִדיר ַפאר ַאֶלעס גּוְטס ָוואס דּו ִגיְּבְסט ִמיר, ִא 

ֶלעְּבן ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעְּבן; ַפאר ַמיין ַטייֶעֶרע ַמאן, ַפאר ַדאְנק ִדיר ַפאר ַמיין ֵׁשייֶנע 

 .ַמיין ַטייֶער ִליְכִטיג ִקיְנד אּון ַפאר ַאֶלעס גּוְטס ָוואס דּו ִגיְּבְסט ִמיר

 ָזאל ַהָּנָאה ָהאְּבן פּון ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ַזיין ְפֵרייִלי אּון ִאי

יֶנע ֶלעְּבן; ָוואס ָזאל ִאי טּון ַאז ִאי ָהאּב ִניְׁשט ַהָּנָאה פּון ַמיין ֶלעְּבן, ִאי ִּבין ַמיין ֵׁשי

ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ֶדעְּפֶרעְסט אּון ִאי ֵוויין ַא ַגאְנְצן ָטאג, ֶעס קּוֶמען ַאַריין ִאין ִמיר ְׁשֶלעְכֶטע 

 .י ֶקען ִניְׁשט ָּפטּור ֶוועְרןַמְחָׁשבֹות פּון ֶוועְלֶכע ִא 

ַפאר ֶּבעט ִאי ִדיר ַטאֶטע ִזיֶסער, ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ְגֵלייְּבן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ֶדעְר 

ַאִריֶּבער אֹויף ִמיר קּוְמט פּון ִדיר. ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ָהאְּבן ֶאמּוָנה אּון ִאי ָזאל ֶלעְּבן 

יֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶעס ִאיז ִמיר ן ִמיט ִדיר אּון ִדיר ְׁשִּפיְרן. ֵהיילִ ִמיט ֶאמּוָנה; ִאי ָזאל ֶלעּבְ 

ַאזֹוי ֶעְנג, ַמיין ָקאּפ ְדֵרייְדט ִזי ִמיר ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות. ִאי ְטַראְכט 
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ִזי ִניְׁשט ִליּב, ַא ַגאְנְצן ָטאג ָנאר ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ִמיר; ִאי ַּבאׁשּוְלִדיג ִזי אּון ִאי ָהאּב 

ַּפייִניְגן ִמיר, ִאי ְׁשִּפיר ַאַסא ָמאל ִווי ִאי ַהאְלט ֶעס ֶמער ִניְׁשט אֹויס,  ַמייֶנע ַמְחָׁשבֹות

 .ִאי ְׁשִּפיר ַאז ַמייֶנע ֶנעְרְוון ְּפַלאְצן ִמיר פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות

 ֹויף ִמיר ַרְחָמנּות! ֶהעְלף ִמיר ִאיִאי ֶּבעט ִדיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַטאֶטע ִזיֶסער, ָהאּב א

 ָזאל ִניְׁשט ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות; ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ָנאר ְטַראְכְטן ַּפאֶזעִטיוו, ִאי

 ָזאל ִזי ִניְׁשט ַּבאׁשּוְלִדיְגן ָנאר ִאי ָזאל ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּון ִדיר.

אֹויף ַמיין ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ;  ויין, קּוקְטֶרעְרן, קּוק ִווי ִאי וֵ ַּבאֶׁשעֶפער, קּוק צּו ַמייֶנע 

דּו ְגרֹויֶסער ַּבאֶׁשעֶפער ִגיְּבְסט ֵׂשֶכל ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ּוְמַלֵּמד  -ַאָּתה חֹוֵנן ָלָאָדם ַּדַעת 

ּו ֵמִאְּת דּו ִגיְּבְסט ַפאְרְׁשַטאְנד ַפאר ַאֶלעֶמען, ֶּבעט ִאי ִדיר ַטאֶטע: ְוָחֵננ -ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה 

 .יּב ִמיר אֹוי ֵׂשֶכל אּון ַפאְרְׁשַטאְנד ִאי ָזאל ִמיר ִניְׁשט ַּפייִניְגןָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת, גִ 

 ִווי ַמיין ֶלעְּבן ִאיז ִמיר ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד; ִאי ָמאל ְׁשִּפיר ִאי ַּבאֶׁשעֶפער, ַאַסא

וייס ָדא ֶדעם ן פּון ַמיין ֶלעְּבן, ָאֶּבער ִאי וֵ ְטַראְכט ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות, ִאי ִוויל ַאְנְטלֹויפְ 

 .ֱאֶמת ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא וואּו צּו ַאְנְטלֹויְפן, ָנאר צּו ִדיר ַטאֶטע ִזיֶסער

ֶדעְרַפאר קּום ִאי צּו ִדיר אּון ִאי ֶּבעט ִדיר: ֶהעְלף ִמיר! ֶהעְלף ִמיר ִּבְזכּות ַדייֶנע 

עְּבן ַפאר ַדייֶנעט ֶוועְגן; ֶהעְלף ר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ֵזייֶער ַגאְנֶצע לֶ ַצִּדיִקים ָוואס ָהאְּבן ִזי מֹוֵס 

ִמיר ִּבְזכּות ִדי ָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּון ַיֲעקֹב, ֶהעְלף ִמיר ִּבְזכּות ִדי ִאָּמהֹות 

ָמן ִמְּבֶרְסֶלב ַהְּקדֹוׁשֹות ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל אּון ֵלָאה, אּון ִּבְזכּות ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַרֵּבינּו ַנְח 

, ִּבְזכּות ַזיין ַּתְלִמיד ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון ִּבְזכּות מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

 ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֵמן".

יט זיך און יעדן טאג זאלט איר בעטן דעם די תפילה זאלט איר האלטן מ

 ש.אייבערשטן, וועט איר האבן א רפואה שלימה בקרוב ממ

... 

~~~~~~~~~~ 
וויכטיגקייט פון לערנען און חזר'ן הלכות טהרה; הכרת הטוב פאר די וואס דאס 

 העלפן ענדיגן דעם בנין אין אומאן.

 ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

איבער מאכן א שיעור  יעצט ווען מיר שטייען אין די ימי השובבי"ם זאלסטו זיך

 צו חזר'ן הלכות טהרה.
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מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט דערציילן אז דער גרויסער צדיק רבי אורי פון 

חזר'ט מער פון טויזנט מאל הלכות טהרה, 'סטרעליסק זכותו יגן עלינו האט איבער גע

חזר'ן  און מוהרא"ש פלעגט אויספירן: "איז דאך זיכער אז מיר פשוט'ע אידן דארפן דאס

 עור מאל, אז מיר זאלן נישט חס ושלום נכשל ווערן אין די הלכות".אן א שי

; היינט זענען דא די הלכות דערפאר זאלסטו זיך מאכן א שיעור איבער צו גיין

קלאר און שיין  -שיינע ספרים אויף אלע שפראכן, אויף אידיש און אויך אויף ענגליש 

 ארויסגעברענגט אלע הלכות.

א קליין ספר אין אידיש וואו עס איז שיין און קלאר  ,מתנהאר דיר א איך האב פ

 ארויסגעשריבן אלע הלכות; קום ארויף אין ישיבה ווייל איך וויל דיר דאס געבן.

מען דארף היטן די תורה; אז מען היט די תורה האט מען אלעס גוטס אבער אז 

 (שבת יג.):גן אונז יליגע חכמים זאמען היט נישט די תורה איז זייער ביטער. אזוי ווי די הי

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

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

ב האט דאס נישט וייונג, זיין ורבן זייער יאפלייסיג געלערנט און ער איז געשט

אויסגעהאלטן און זי האט אנגעהויבן ארום לויפן צו אלע שולן און ישיבות און 

געפרעגט: "ווי אזוי קען זיין אז מיין מאן איז געשטארבן יונג, עס שטייט דאך אין די 

, מיין וועט לאנג לעבן'ִּכי הּוא ַחֶּיי ְואֶֹר ָיֶמי', ווער עס לערנט תורה  (דברים ל, כ):תורה 

חומש, משניות און גמרא פארוואס איז ער נפטר  -מאן האט געלערנט אסאך תורה 

געווארן אזוי יונג?!" "ְוא ָהָיה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ָּדָבר", און קיינער האט איר נישט געהאט 

י בין איך איינגעשטאנען ביי ד -דערציילט אליהו הנביא  –וואס צו ענטפערן, איינמאל 

האט מיר דערציילט די גאנצע מעשה, האב איך איר געפרעגט: "איר האט פרוי און זי 

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

" האט איר אליהו הנביא אויסגעפרעגט פונקטליך אלע הלכות פון טהרת !המשפחה

נג געגעבן אויף די האט נישט אכטו המשפחה, ביז זי האט מודה געווען אז איר מאן

הלכות דורכאויס די שבעה נקיים; האט אליהו הנביא איר געזאגט: "ָּברּו ַהָּמקֹום 

ֶׁשֲהָרגֹו", געלויבט איז דער אייבערשטער אז ער האט אים גע'הרג'ט, ווייל אין די תורה 

 ."ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה א ִתְקַרב" (ויקרא יח, יט):שטייט 

זייער זאלסט מיר העלפן ענדיגן בויען דעם בית המדרש אין אומאן; איך בעט דיר 

מיטן העלפן בויען דעם בנין העלפסטו זיך אליינס. ברוך ה' פאריגע וואך דאנערשטאג 

האט מען געגאסן רוב פונעם דאך, יעצט דארף מען ענדיגן די טרעפ ארויף ביזן דאך און 
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דיגט פון אינדרויסן בעזרת השם דער בנין געענ פארמאכן דעם דאך; מיט דעם איז

 יתברך.

דעם שבת בין איך געווען מיט צען משפחות אויף א "שבת הכרת הטוב", די צען 

אינגעלייט העלפן מיר ענדיגן דעם בנין אין אומאן. איך האב אסאך שוקל געווען צי איך 

יזנט געגעבן צען טו זאל אוועק פארן מיט די משפחות וואס האבן זיך אנגעשטרענגט און

ן דא אסאך תלמידים וואס העלפן מיר מיט אסאך מער עדאללער צי נישט, היות עס זענ

ווי צען טויזנט דאללער, איז וואס עפעס פארן נאר מיט די וואס געבן פאר אומאן?! 

ההכרח לא יגונה, איך דארף ענדיגן דעם בנין כדי מיר זאלן האבן א  -אבער למעשה 

פאר ע קינדער, דעריבער בין איך יא געפארן מיט די און פאר אונזערפלאץ פאר אונז 

ארויס צו ווייזן מיין 'הכרת הטוב'. אבער דאס מיינט נישט אז איך האב כדי משפחות 

נישט הכרת הטוב פאר דיר; איך בין דיר זייער מכיר טוב פאר אלעס וואס דו העלפסט 

 דיינע וועגן.אין אלע מיר און איך בעט פאר דיר דו זאלסט מצליח זיין 

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
סיין זיך ארויס פון די נייעס און ליצנות גרופ'ס און סטעטוס, וועסטו האבן 

 פרנסה בריווח.

 , שנת תשע"ט לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, יום ג - בעזרת ה' יתברך

 .נרו יאיר  ... לכבוד

סאבסקרייבן פון אלע נארישע -אנון איך בעט דיר זייער זאלסט זיך ארויס סיינען א

 גרופ'ס וואס שיקן דיר קליפס פון ליצנות וכדומה.

ְמזֹונֹוָתיו  -ַהִּמְתלֹוֵצץ " (ספר המידות, אות ממון, סימן א): דער הייליגער רבי זאגט

ִמְתַמֲעִטין", דער וואס מאכט ליצנות פארלירט זיין פרנסה; די אלע קליפס און סטעטוס 

דער גורם אז דו זאלסט זיך אזוי מוטשען מיט דיין פרנסה, דעריבער  איזוואס דו קוקסט 

בעט איך דיר מיין טייערער ליבער חבר, שרייב זיך ארויס פון אלע גרופ'ס וואס שיקן 

 .דיר נייעס און ליצנות, וועט דיר דער אייבערשטער געבן גרויס שפע

רענגען דיין ם בבפרט זאלסטו אכטונג געבן אז אין שטוב זאלסטו נישט אהיי

(ספר המידות, אות ממון,  טעלעפאן וואס מען קען זען דערויף נישט גוטע זאכן. דער רבי זאגט

ִביא ִליֵדי ֲעִנּיּות", אז עס איז דא אין שטוב שמוץ ברענגט ֵמ  ְדֵביָתא ְמִאיסּוָתא" סימן לא):

(פסחים  בלדאס ארעמקייט; ווייל דער מלאך וואס איז ממונה אויף ארעמקייט הייסט נ
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, און ווען ער זעט א שטוב וואס פירט זיך נישט ריין קומט ער דארט און ברענגט קיא:)

ארימקייט. וואס איז נאך אזוי מיאוס ווי האבן אן אפענעם סעלפאון אדער טעבלעט, 

קאמפיוטער וכו', וואס מען קען זען דערויף אלע עבירות רחמנא לצלן?! אודאי גייט 

 !ברכהאוועק די גאנצע 

בעט דעם אייבערשטן ער זאל אין דיר אריין לייגן א ריינקייט אז דו אליינס פון דיין 

 אייגענע ווילן זאלסט פארמאכן די גרופ'ס וואס שיקן דיר נארישקייטן.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .נעם הפצה פאר דיין פרנסה

 לפרט קטן, שנת תשע"ט ב' שבט' פרשת בא, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ליבער חתן ... נרו יאיר.

מזל טוב פאר דיין שידוך! קוק צו וואס מען איז זוכה אז מען האט סבלנות; האסט 

אזוי לאנג געווארט פאר דיין שידוך, יעצט זעסטו וואס דו האסט באקומען, אזא טייערע 

ף ז ביים סועדענקען אכלה תחי' און אזא שיינע ערליכע משפחה. זאלסטו שטענדיג ג

 איז מען זוכה צו שיינע זאכן, מען דארף נאר האבן סבלנות.

יעצט אז דו גייסט חתונה האבן זאלסטו געדענקען וואס מען האט געטון פאר דיר 

און דו זאלסט עס ווייטער טון פאר אנדערע; זאלסט גיין הפצה ארויס צו העלפן אידישע 

טו ארויסשלעפן אנדערע אידן וכו' זאלססגעשלעפט קינדער. אזוי ווי מען האט דיר ארוי

פון זייערע עבירות; עס איז נישט דא קיין גרעסערע רחמנות ווי א מענטש וואס טוט 

 עבירות.

 דאס זאלסטו נעמען פאר דיין פרנסה: "הפצה"; וועסטו האבן גרויס שפע.

איינער  הלוואי זאלן אלע תלמידים פון ישיבה נאר עוסק זיין אין "הפצה", יעדער

חום, וועלן מיר קענען צוריק ברענגען אלע אידן צום אייבערשטן און האבן א ין זיין תא

חלק אין די גאולה. אזוי ווי דער ניגון גייט: "על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח 

 צדקינו", במהרה בימינו, אמן.

רענט ן פאר די א גרויסן יישר כח פארן ארויס העלפן די ישיבה מיטן צושטייער געב

דעם חודש ... דאללער; בזכות די מצוה פון צדקה זאלסטו האבן הצלחה אין אלע פון 

 ענינים.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 מען דערקענט דיין איבערגעגעבנקייט צו די קינדער

 , שנת תשע"ט לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

כתה, איך מוז דיר זאגן אז איך בין ארויס פון  ארהערט דייןהאב נעכטן פאיך 

התפעלות ווי גוט זיי האבן געקענט די גמרא רש"י פון פרק לולב הגזול, ובעיקר פון 

זייערע גוטע מדות, ובפרטי פרטיות פון זייער שמחה. אלע זענען געזעצן אזוי פרייליך 

 מיט דרך ארץ.

לייגסט אריין אין זיי; וויל  בעט וואס דוגעגעבענע ארעס דערקענט זיך די איבער

איך דיר מחזק זיין מיט די פאר שורות אז דו זאלסטו זיך שטארקן מיט אלע דיינע כחות 

 ווייטער אריינצולייגן אין די קינדער אמונה ויראת שמים.

ווען דו לערנסט מיט די קינדער זאלסטו זיך פארשטעלן ווי דו רעדסט פאר גרויסע 

גדולי ישראל, אזוי וועסטו מצליח זיין און אנקומען אריין צו  –ענטשן רוואקסענע מדע

 לייגן אין זיי דאס מערסטע וואס איז שייך.

זע צו טאנצן מיט די קינדער יעדן טאג אפאר מינוט מיט מוזיק; טו דאס נאך שחרית 

גער י זיין גרינאדער נאך מנחה. אזוי וועט זיין א פרייליכע אטמאספער אין כתה, וועט זי

 טיין וואס מען לערנט.צו פארש

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

 דעם חודש ... דאללער; בזכות די מצוה פון צדקה זאלסטו מצליח זיין אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ספר "אשר בנחל", א שטיק געטליכקייט

 שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןב' פרשת בא, ' גיום  - יתברךבעזרת ה' 

 נרו יאיר.... לכבוד 

ווידער איז שוין דער ספר "אשר בנחל" אין אידיש אז צו הערן איך פריי זיך זייער 

 .יעצט אז מען דרוקט דאס מיט מפתחות וועט דאס זיין גאר שיין ;אריין צום דרוק

 "אשר בנחל"ווייל  .עבןמיין גאנץ לוקן דרוקן און דראיך בלי נדר וועל דעם ספר 

 .לעבט צו דעם מענטש צום אייבערשטןאיז א ספר וואס ק
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נתן דעם ספר 'שני לוחות הברית' פונעם  ביויסגעלויבט פאר ראאמאל מען האט 

ווייל עס פארמאגט אין זיך  ",כל בושל"ה הקדוש זכותו יגן עלינו, אז דאס איז ממש א "

נתן אויסגעדרוקט אויף זיינע ספרים 'ליקוטי  ביהאט זיך ר ;חסידות וכו' ;דרוש :אלעס

ען לערנט ליקוטי ווייל ווען מ ",ס גן עדן'"מיינע ספרים איז דעם אייבערשטנהלכות': 

מוהרא"ש האט און  ;אז מען שפירט זיך ווי אין גן עדןהלכות ווערט מען אזוי מחוזק 

ען קען יל מווי ס",ר בנחל איז דער אייבערשטער אליינ"דער ספר אשאויסגעפירט: 

יכקייט ווי דער ספר; וואו מען נישט טרעפן נאך א ספר וואס זאל זיין א שטיק געטל

אמונה ריינע ע בריוו זעט מען די לויטערע סטספר, יעדע איינציג נט נאר אויף דעםעפ

 און מען הייבט אן בענקען צום אייבערשטן.

 זיי אים מודיע ווי ,אכט טויזנט דאללער... נרו יאיר איך האב געגעבן פאר האברך 

ל געלט עס קאסט יאויך לאז מיר וויסן וויפ ;זאל שיקן די געלט קיין ארץ ישראלאזוי ער 

 .עברענגען די ספרים קיין אמעריק דאס

 אין" אמונה עצתו"דעם ספר  פאר דעקל שיינע א מאכןזאלסט יך בעט איך דיר וא

 .שיין ךילהער שענגלי אויף רבעאי דאס שרייבן' תחי...  מרת און' תחי ... מרת ;ענגליש

אזוי ווי אידיש,  ליינען נישט קענען וואס אלע די פאר ענגליש אין אויס זיך פעלטדאס 

ען זאל מאכן נאך ספרים און מאז בעטן מיר כסדר ... און ר'  ...ר'  ..., 'די מפיצים ר

 ם אין ענגליש.יסקונטר

 ט,די פאנאויך און רס פון א קונטגרויסקייט  ידשטעל אויס מיטן גרעפיקער 

דע נגערמאן ער זאל דאס אויסשטעלן יעיאנאכדעם וועל איך דאס איבער געבן פאר א 

 .וואך

עס פעלט נישט אויס צו לייגן  ;שבת סיום הש"סדי פאר  סזייער שיין די גרעפיקעס 

ן ראש ישיבה שליט"א", שרייב נישט '"שבת סיום הש"ס מיט :שרייב, נאר מיין נאמען

 ען.מיין נאמ

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

..l. 

~~~~~~~~~~ 
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 .צופרי לערנען תורהשטיי אויף 

 , שנת תשע"ט לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

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

 ם.זאלסטו מצליח זיין אין אלע עניני חודש ... דאללער; בזכות די מצוה פון צדקה

איך וויל דיר מחזק זיין דו זאלסט קומען אינדערפרי צום שיעור גמרא; יעצט ווען 

דו האסט חתונה געהאט אין דו ביסט אין שנה ראשונה, דארפסטו זען צו קומען צום 

 רי.שיעור יעדן אינדערפ

א יונגערמאן דארף אויפשטיין אינדערפרי לערנען תורה; דאס איז א סגולה פאר 

", ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן": (משלי ה, יט)ברענגט חן, אזוי ווי עס שטייט שלום בית. דאס 

ווען מען לערנט תורה  ",ְמֶדיָה ֹוֵחן ַעל ל ֲעַלתֶׁשַּמ " :(עירובין נד:)דרש'נען די חכמים 

 .ֵחןמען  באקומען

דעריבער זאלסטו זיך שטארקן און ווייטער קומען אינדערפרי לערנען דעם דף 

ביי מיר איז מיין גאנצע חיות דער לימוד הדף בבלי און ירושלמי; ווען איך ענדיג גמרא; 

פארלערנען אינדערפרי דעם דף בבלי און דעם דף ירושלמי שפיר איך ווי איך האב שוין 

 אפגענומען מיין טאג.

איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו וועסט זיך צוריק באנייען און קומען לערנען; 

 ט אז יעצט זענען דיינע שענסטע יארן, יעצט קענסטו לערנען תורה בטהרה.פארגעס ניש

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זיי מחזק דיין ווייב

 שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןב' ' פרשת בא, גיום  - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.... לכבוד 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

געשריבן; עס איז מיר אונטער געקומען זיי מיר מוחל אז איך האב דיר נישט צוריק 

 אנדערע זאכן און עס איז מיר ארויס פון קאפ.

נעכטן נאכמיטאג האב איך געשריבן א בריוו פאר דיין ווייב, און שפעטער ווען 

רהאלטן נאך א בריוו פון איר וואו זי האלט מיר פאר איך בין אהיים געקומען האב איך ע

זייט און איך ענטפער אייך נישט; זי איז גערעכט, איך  פארוואס איך לייג אייך אין דער
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האב אייך שוין פון לאנג געדארפט ענטפערן, וואס זאל איך אבער טון אז עס איז אונטער 

 געקומען אנדערע זאכן.

ין ווייב תחי'; טייערער ברודער און שטארק די איך בעט דיר זייער: שטארק דיר

אריבער שוועריקייטן און זי גיסט זיך אויס איר הארץ פאר'ן בדרך כלל ווען א ווייב גייט 

מאן טאר דער מאן זיך נישט פארלירן און ווייזן פארלוירנקייט, נאר אפילו ווען די מצב 

עדן ווערטער פון אמונה זעט אים טאקע אויס פארלוירן, דארף ער מיט אלע כוחות ר

 אן. און חיזוק, אפילו עס זעט אויס ווי זי נעמט עס נישט

נרו יאיר; ווען דיין ווייב גיסט ... דעריבער בעט איך דיר ליבער ברודער, טייערער 

זיך אויס איר הארץ פאר דיר זאלסטו איר אויסהערן און טרייסטן. רעד צו איר פשוט'ע 

"דער אייבערשטער איז דא, מיט אונז ביי אונז און נעבן  ווערטער פון אמונה; זאג איר:

 וואס פאסירט אויף דער וועלט איז מיט א חשבון".אונז, און אלעס 

עס איז א שאד זיך צו פייניגן מיט מחשבות פון שטארבן, ווייל ווען עס קומט די 

דערפאר מינוט וואס מען דארף צוריק גיין צום אייבערשטן וועלן מיר אלע צוריק גיין, 

דיר און שטוב, דאס איז א שאד זיך צו זארגן. ענדערש צינד אן לעבעדיגע ניגונים ביי 

"ִמי  (ספר המידות, אות פחד, סימן יד):וועט אוועק נעמען אלע פחדים. אזוי ווי דער רבי זאגט 

רייליכע ניגונים, ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָחִדים, ְיַזֵּמר ֶזֶמר ֶׁשל ִׂשְמָחה", ווער עס האט מורא זאל זינגען פ

 וועט אוועק גיין די פחד.

א באנד 'אשר בנחל'; דו קענסט איבער געבן די  עס איז כדאי דו זאלסט דרוקן

געלט פאר דעם שליח וואס גיבט דיר איבער דעם בריוו. מוהרא"ש פלעגט בעטן פינף 

 הונדערט דאללער פאר א זכות צו דרוקן אשר בנחל.

פון אייך אז עס איז ין ווייב; איך ווארט צו הערן איך בין מתפלל פאר דיר און די

 ווארן.אייך שוין גרינגער גע

... 

~~~~~~~~~~ 
 .לערנען יעדן טאג כאטשיג איין פרק משניות

 , שנת תשע"ט לפרט קטןב' שבט' פרשת בא, ג - בעזרת ה' יתברך

 .נרו יאיר  ... לכבוד

יינט געפאלגט דעם היינט א אידיש ספר? האסט שוין הגעעפנט האסט שוין דו 

ן עמשניות און טרינקיעדן טאג עסן  (שיחות הר"ן, סימן כג)ט אונז געהייסן רבי'ן וואס הא

 !עפנט א משניות און געזאגט כאטשיג איין פרק?עתהילים? האסט שוין היינט ג
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ן דעם בריוו יעצט ווען דו ענדיגסט ליינעוואלט כדאי געווען אז גלייך אפשר 

ייסט נישט וואס דו אפילו דו פארשט ;נען א פרקיות און לערנעמען א משנזאלסטו 

 .ן פון אלע עבירותגידאס וועט דיר ריינוואס  ,זאגן א פרק משניות ולערנסט זאלסט

ן מויל וועט דייאון  לאז דו וועסט זאגן משניות וועסטו אנהייבן רעדן מער אייד

איר מויל  -ַחִזיר"  לֶׁש לְ  ֶמהּדֹו יָה ּפִ א בהמה וואס "די הלכה איז, אז  .נאר רעדן שיינע רייד

 ;)ב הלכה ,הלכות איסורי המזבחרמב"ם פרק ב' מ(מום בעלת א  איז -די מויל פון א חזיר זעט אויס ווי 

בעט דערפאר  .ל צו זיין א קרבן פארן אייבערשטןציג איז פסוואיינער וואס רעדט שמ

זאג כאטש איין און יות נעם א משנ ,פאר מינוטן פאר אאועלפספארמאך דיין " :איך דיר

 ."וועסטו ווערן ריין פון אלע דיינע זינד ,פרק

איך האב דיר שוין געשריבן אז אמאל האסטו  ;ל פהוניב ןרעדגעב אכטונג נישט צו 

דיין  און ,זייט דו האסט מפקיר געווען דיין מוילאון געהאט אלע חן פון דער וועלט, 

 .האסטו מער נישט קיין חן -שפראך איז הפקר 

 :ווער עס וויל באקומען חןאז  ד)סימן  ,חןאות  ,(ספר המידותרבי זאגט הייליגער דער 

אנשטאט  ;אפהיטן פון רעדן נישט גוטע זאכן "ִיְׁשמֹר ֶאת ִּפיו ִמִּדּבּור ָאסּור", זאל זיך

רעדן מיט חברים גיי אהיים רעדן מיט דיין ווייב שיינע רייד, דערצייל איר שיינע 

 ווי איר טאג איז אדורך.ער איר אויס התחזקות און ה

ַוְיִהי ֵהָּמה הְֹלִכים " :(מלכים ב ב, יא)אויפן פסוק  )י:(תענית זאגן  כמינו זכרונם לברכהח

 אּכָ ִאיְּד ַטֲעָמא ", זאגט די גמרא: "ְׁשֵניֶהם ֵּבין  ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּוְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ,ָהלֹו ְוַדֵּבר

אז  אבער, גוט איז זאכן שיינע רעדט מען אז", ֵרףָּׂש ִלי ִייןּוְרא - רּבּוִדי אּכָ , ָהא ֵלירּבּוִדי

זיך  צווישן זיך, מאן און ווייב דארפן רעדן ;ען רעדט נישט ווערט מען פארברענטמ

אז מען רעדט אבער  ,דעמאלט איז גוט ,ער מיטן צווייטןזיין אפן איינאון  סןועאויסשמ

 טויג נישט.דעמאלט נישט 

וועסטו האבן א חלק אין  ;זיי אביסל עוסק אין הפצה :יך דירזאך בעט אנאך איין 

 .צדקינו ביאת משיח

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
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טראכט וואס  ,נעם אייבערשטןופ וועגן זיך טראכטן אזוי סאך טראכטאנשטאט 

 .קענסט טון פארן אייבערשטןדו 

 לפרט קטן , שנת תשע"טג' שבט' פרשת בא, יום ד - בעזרת ה' יתברך

 .נרו יאיר  ... לכבוד

דער עיקר וואס א מענטש אז  )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קסט(רבי זאגט הייליגער דער 

 .תאוה הידועה קומט פון עצבות און מרה שחורהפאלט אראפ אין די 

דארפסטו זיך שטארקן דערפאר  ;נישט קיין גוטס טעצבות און מרה שחורה ברענג

רעד זיך  .שטופן די עצבות און מרה שחורה פון דירצו חות אוועק מיט אלע דיינע כו

 י'יא' צדו ביסט  יקלאפט און מסופק צעדאס וואס דו גייסט ארום אזוי צאז נישט איין 

 ,קומט פון די קדושה -דו ביסט 'נישט', צי מען דארף דיר 'יא' צי מען דארף דיר 'נישט' 

האבן א  'ר אין קאפ צי דו וועסט נאך 'יאדרייטע מחשבות וואס שווימען דיעדי אלע צ

טון מיט קדושה, דאס  ודאס האט גארנישט צ -תיקון צי דו וועסט 'נישט' האבן א תיקון 

צו מענטש כדי אים ברענגט אריין אינעם וייטאג וואס דער יצר הרע איז סתם קאפ ו

 .נעם אייבערשטןואוועק רייסן פנאכדעם קענען 

לירן צי דו ביסט א וקעשפ ואנשטאט צ ,ון דירטן פטראכזאלסט אזויפיל אנשטאט 

וואס  .טון גוטס 'ןאין דער זייט און זיי פארנומען מיט 'זיךדער ''יא' צי א 'נישט', לייג 

און ווען ? איז דיר א חילוק וואס דו ביסט? וואס גייט דיר אן צי דו ביסט 'יא' צי 'נישט'

דו פאלסט אריין אין אז שאקעלט עצדו זעסט אז דו ביסט אראפ געפאלן ווערסטו אזוי 

קענסט טון דו נעם אייבערשטן, טראכט וואס וענדערש טראכט פ ,עצבות ומרה שחורה

 .רשטןפארן אייבע

 ָזאל ר, ִאיט ִווי ִאיר ֶזעט ִמי"ָא  :תנג)סימן  ,(חיי מוהר"ןדער הייליגער רבי האט געזאגט 

ָוואְרְפן, ִאי עגֶ  ַאָראּפ טְׁש ִניִמיר ָגאְר  ָדאס ָוואְלט, הֲעֵבָר  ְגֶרעְסֶטע ִדי ַזיין עֹוֵבר ְוָׁשלֹום ַחס

ר, ֶדער ָנא ָוואְלט ִאי ְּתׁשּוָבה עֶ ֶעְרִליֶכער יּוד ִווי ְפִריֶווען ַאזֹוי ֵאיין עגֶ ָוואְלט ָנא ֶדעם 

אפילו מען זעט  .ברעכן פון גארנישט אויף דער וועלטעמען טאר זיך נישט צ ;ִגיָטאן"

מען פאלט אראפ אין נישט גוטע זאכן דארף מען ווייטער דינען דעם אייבערשטן  יזיך וו

 ה.און תשובה טון אויף די עביר

גיי נישט  ;שטופ עס נישט אפ אויף שפעטעראון אין שול דאווענען מיט מנין גיי 

 .ארבעט פאר דו טוסט אן טלית ותפילין צו דיין

 א גוטן טאג.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 .אויף די גוטס וואס דו האסט ן, הייב אן קוקןהער אויף וויינע

 , שנת תשע"ט לפרט קטןג' שבט' פרשת בא, יום ד - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

פארוואס זאלסטו נישט קוקן אויף  ,יי נישט פארוואס דו וויינסט אזויאיך פארשט

אז  אזוי געוויינט צו מיר סטהאדו  !די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיט דיר?

געלויבט דעם  ;אסט עפעס א גרויסע צרהדו ה אזעס האט זיך געקענט דאכטן 

האסט אלע רמ"ח אברים ושס"ה גידים, דו  ,נט און שטארקוביסט געזאז דו אייבערשטן 

ביסט באליבט ביי דיינע דו האסט טייערע עלטערן, דו פון א גוטע שטוב,  קומסטדו 

 !ואס זאלסטו אזוי וויינען?פארואיז  - עסחבר'ט

דים וואס ער טוט מיט ן דעם אייבערשטן אויף אלע חסעדו דארפסט אנהייבן דאנק

הייליגער דער  .ןעטאג זאלסטו אים דאנק ןנשטאט וויינען און קרעכצן א גאנצא ;דיר

דער געווער ד, דאס איז תפילה איז אזוי ווי א שוועראז  סימן ב) ',חלק אליקוטי מוהר"ן, (רבי זאגט 

ּוִמי ֶׁשָּזָכה ַלֶחֶרב ַהֶּזה", ווער עס איז זוכה צו האבן דעם " :זאגט דער רבי .פון א איד

צן דעם געווער, וֶרב", דארף וויסן ווי אזוי צו נעווער, "ָצִרי ֵליַדע ֵאי ִלְלֹחם ִעם ַהֶח ג

און  טסדעם שווערד נישט רעכ ל", ער זאל נישט בייגן"ֶׁשּלא ַיֶּטה אֹוָתּה ְלָיִמין אֹו ִלְׂשמאֹ

וי אזאז פונקט  ,מוהרא"ש איז דאס מסביר אינמיטן; האלטן גראדדאס נישט לינקס נאר 

צו מלחמה אז וויסן ווי ער ווי בגשמיות ווען איינער האלט א געווער אין זיין האנט דארף 

דאס צו מען וויסן ווי אזוי האלטן מיט דעם, אזוי אויך ווען עס קומט צו תפילה דארף 

וואס ן דעם אייבערשטן, עקודם דארף מען דאנק ;יין פון ביידע זייטןדארף געס נוצן, 

 קוקן שטענדיג דארף מענטש א .אריין א שטארקע שמחה אינעם מענטשדאס ברענגט 

ן מאל ערגער פון אים און דאך אנטשן וואס זענען מילימע דא זענען עס אז ,אראפ אויף

דעם אייבערשטן אויף וואס ער ח צו בעטן ר האבן כוועט עאזוי  ,זענען זיי זיך מחזק

ווייטן איז ערגער פון מיר? וועט דאס א צפאר וואס גייט מיר אן אז " :זאג נישט .דארף

נישט האבן קיין  וועסטו זאגן אזוי וועסט דו אז, ווייל זאג נישט אזוי "מיר דען העלפן?

שטענדיג  ,וער פון ביידע זייטןדי געוהאלט  ;אלטן די געווער צו בעטן אויף מערח צו הכ

ר אזוי וועסטו האבן טוט מיט די דאנק און לויב דעם אייבערשטן אויף די ניסים וואס ער

 .מערנאך כח צו בעטן אויף 

הייב אן קוקן אויף די און וויינען, צו הער אויף " :בעט איך דיר זייערדערפאר 

דו זאלסט " :פעלט דיר נאר איין זאך עס פעלט דיר גארנישט, עס ";ס וואס דו האסט'גוט
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דער בעל הבית, און מיר קענען זיך נישט געבן קיין איז מכיר זיין אז דער אייבערשטער 

 ".ריר נאר אז ער הייסט

אז מדרש שמואל ספר מוהרא"ש ברענגט פון  ;הייב אן קוקן ווי רייך דו ביסט

ן א מענטש האט אויגן ווע ;"ְגַלִים'ַר ַדִים 'יָ ַּנִים 'יַנִים ִׁש '"עֵ  אשי תיבות:ָע'ִׁש'י'ר' איז די ר

דער גרעסטער עושר אויף דער דער איז  -צו עסן, הענט און פיס  - ער קען זען, ציינער -

עס זענען  ;שווערע צרותיען נעבעך אריבער ביטערע אידישע קינדער גיוויפיל  !וועלט

 .זירטע רחמנא לצלןאינקעדיגע און פארלה ,טויבע ,דא בלינדע

ן דעם עדאנק ערפרי זאלסטו אנהייבןדזאך ווען דו שטייסט אויף אינ ערשטע יאיז ד

איך קען זען, איך און  "איך דאנק דיר באשעפער אז איך האב אויגן :אייבערשטן, זאג

איך קען הערן, א נאז צו שמעקן, א און דאנק דיר אייבערשטער אז איך האב אויערן 

איך דאנק דיר אז איך  ,ענט און פיסאיך האב האז כח אייבערשטער יישר  ;מויל צו רעדן

 ."קען זיך באוועגן

 דיר מיט טוטאייבערשטער  ערד וואס הייב אן אריין טראכטן אין די גרויסע ניסים

נאך  וועסטאז דו  פרייליך אזוי ווערן וועסט דו ,אדרבה ,מער וויינען נישט שוין וועסטו

 .עסט'רחב דיינע און עלטערן דיינע מאכן פרייליך

וועלט  יוועט דיר זיין גוט אויף ד ,עמען מיינע ווערטערנדו וועסט אנאז איך האף 

 און אויף יענע וועלט.

 .ליין איבער דעם בריוו יעדן טאג

... 

~~~~~~~~~~ 
 דאס וויכטיגקייט פון זיך אפגעבן מיט די חינוך פון די קינדער.

 קטןרט , שנת תשע"ט לפג' שבט' פרשת בא, ד - בעזרת ה' יתברך

 .נרו יאיר  ... לכבוד

 עערשט ידאס זאל ביי דיר זיין ד ;ק און גיי אהיים צו דיינע קינדערלייג אלעס אווע

 .יף דיין ליסט צו ערלעדיגןזאך או

מיר חשוב מחנך צו זיין מיינע ביי האט געזאגט: "עס איז זכרונו לברכה נתן  ביר

נתן האט נישט געוואלט גיין  ביר; קינדער, פונקט ווי אויפשטיין זאגן 'תיקון חצות'"

שלאפן פאר זיינע קינדער קומען אהיים פון חדר ווייל ער האט זיי געוואלט מחנך זיין; 

שמע  ליינען קריאתער האט געוואלט  ,מחנך זיין צו מאכן ברכותגעוואלט זיי ער האט 

וך בלייבט אס אזא חינרייטן נעגל וואסער וכדומה, ווצואנגאון זיי מחנך זיין מיט זיי 
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און דערפאר האט ער נישט געקענט גיין שלאפן פרי, אבער דאס איז אים  ;אויף אייביג

 געווען פונקט אזוי חשוב ווי די עבודה פון חצות.

נאך נאכט צו ליינען  כטעלטערן האבן שיינערהייט דערמאנט נאדי  עםא קינד וו

 .גאנץ לעבןבמשך א גרינגער צו טון קומט דאס אן  קריאת שמע

אלעס, אפילו זיי זענען  ןעדיינע קינדער פארשטייען אלעס און זעוויסן זאלסטו אז 

דארפסטו זיך פירן מיט יראת  נחת פון דיינע קינדערזען אז דו ווילסט דערפאר  ;נאך יונג

מיט יראת שמים, ער זעט זיין טאטע זיך  טפירזיין טאטע ווי א קינד וואס זעט  .שמים

ער הערט ווי זיין טאטע קריאת שמע פארן שלאפן,  עןליינ וןא אנגרייטן נעגל וואסער

אן ערליכער קינד אויך זיין עט דאס רעדט איידל, ער שרייט נישט און שעלט נישט, וו

ליינען אזא קינד ווען ער וועט אויפוואקסן וועט ער אויך טאטע,  ןנאכמאכן זייאיד און 

רעדן איידל און ער וועט אויך  גייןיטן נעגל וואסער פארן שלאפן קריאת שמע און אנגרי

 .און שיין

 .נאכט עא גוט

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיי זיך מקבל נישט צו רעדן ביים דאווענען.

 , שנת תשע"ט לפרט קטן' שבטד' פרשת בא, יום ה - יתברךבעזרת ה' 

 .נרו יאיר  ... לכבוד

ווען בפרט  איך בעט דיר זייער זאלסט אכטונג געבן נישט צו רעדן ביים דאווענען,

 .דו קומסט אין א ברסלב'ע שול

בשעת דאווענען,  ןגאנצדעם סט אפ מועמיר זייער וויי צו הערן אז דו ש עס טוט

"ּוָמאן ְּדִאְׁשָּתֵעי ְּבֵבי ְּכִניְׁשָּתא", ווער עס  ואתחנן, רסו:): פרשת(דער הייליגער זוהר זאגט 

יי פאר אים אז  ְּדַאְחֵזי ִּפרּוָדא", וובשעת'ן דאווענען, "ַווי ֵליּהבית המדרש שמועסט אין 

וויי פאר אים אז ער  ער טיילט זיך אפ פונעם אייבערשטן, "ַווי ֵליּה ְּדָגַרע ְמֵהיְמנּוָתא",

וויי פאר און גייט אוועק פון די אמונה, "ַווי ֵליּה ְּדֵלית ֵליּה חּוָלָקא ֶּבֱאָלָהא ְּדִיְׂשָרֵאל", 

"ְּדַאְחֵזי ְּדֵלית ֵליּה ֱאָלָהא", ער ווייזט  .האט נישט קיין חלק באלוקי ישראל אים אז ער

אז דער אייבערשטער און ח ַתָּמן", אז עס איז נישט דא קיין באשעפער, "ְוָלא ִאְׁשְּתכַ 

פירט זיך מיט ער געפונט זיך נישט אין שול, "ְוַאְנִהיג ְקָלָנא ְּבַּתִּקיָפא ִעָּלָאה", 

אינעם אייבערשטן; זעט מען פון דעם ווי הארב עס איז צו רעדן ביים  נגוגרינגשעצ

 .דאווענען



תשע"ט חלַ ַש ּבְ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כז    

ג געבן ווען מען קומט מען האט קינדער דארף מען זייער אכטונווען דט אז עאפגער

ן ווי דער טאטע שמועסט עווען קינדער זעווייל אין שול נישט צו רעדן ביים דאווענען, 

יליג דאס גאנצע דאווענען, ביז זיי וועלן אינגאנצן אפלאזן ביים דאווענען ווערט ביי זיי ב

 דאס דאווענען.

אין דעם זכות וואס ען, און מקבל נישט צו רעדן ביים דאווענ זיי זיך ,איך בעט דיר

 .דו ביסט מכבד דעם אייבערשטן זאלסטו זען גרויס שפע

 ן טאג.א גוט

... 

~~~~~~~~~~ 
 .דיר ארויפקוקן אז דו וועסט לערנען, וועט דיין ווייב

 יום ה' פרשת בא, ד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 .מיין טייערער ... נרו יאירלכבוד 

כותו יגן עלינו זפון ליובאוויטש געקומען צום הייליגן צמח צדק אמאל א איד איז 

י טשעפעט זאון זי דערנידערט אים  ,זיך באקלאגט אז זיין ווייב גרויסט זיך אויף איםאון 

"ְוֶאל ִאיֵׁש  :)בראשית ג, טז(די תורה זאגט  :האט דער הייליגער צדיק אים געזאגט .אים

זי וועט גליסטן אז ְּתׁשּוָקֵת, ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּב", דער אייבערשטער האט געזאגט פאר חוה 

און דער צמח צדק האט ן מאן און דער מאן וועט געוועלטיגן איבער איר, 'נאכ

מען  ,אויף דעם ערשטן חלקמען שט יאויב טו , אוןדאס גייט אינאיינעם" סגעפירט:אוי

 ".געוועלטיגער ידווערט און זי טוישט זיך דער צווייטער חלק דאן  ,סט צו אירגלי

 אזאויף דיר; אבער ווען באטעעלאבאז דו וועסט נאכלויפן דיין ווייב וכו' וועט זי 

וועט זי דיר דאן תפלה און בעיקר אין הפצה  ה,דו וועסט זיך אריין טון אין תור

 .ארויפקוקן

אז דו וועסט זיך  ;ב דיר דאיאויפן ווינק וואס איך שרידו פארשטייסט אז איך האף 

 .לעבן ךדו וועסט האבן א גליקליאון וועט דיר גוט זיין אזוי פירן 

 .איך וועל נאך רעדן מיט דיר פנים בפנים

... 

~~~~~~~~~~ 
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אינערליכע  ןא ט מעןווען מען לערנט תורה שפירבת ריכטיג; אויסנוצן דעם ש

 געשמאק אין לעבן.

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' שבט, ערב שבת קודש פרשת בא -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

נישט דא קיין באנק, נישט דא קיין געלט, נישט דא איז קומט שבת ווען עס יעצט 

ט צו טראכטן אביסל פון תכלית און טראכטן אביסל פון קיין דאגות; יעצט איז די ציי

ַהאי יֹוָמא, יֹוָמא ְדִנְׁשָמִתין " (פרשת ויקהל, רה:):די נשמה. דער זוהר הקדוש רופט אן שבת 

 נשמה, נישט פארן גוף.הּוא ְוא יֹוָמא ְדגּוָפא", שבת איז א טאג פאר די 

ן אלע תפילות מיט דערפאר בעט איך דיר זאלסט קומען אין בית המדרש דאווענע

מנין און מאכן שיינע סעודות און זיין נאר פרייליך א גאנץ שבת, דורכדעם וועסטו זוכה 

לי (משאויפן פסוק  (בראשית רבה יא, א)זיין צו גרויס שפע, אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ּזֹו ַהַּׁשָּבת",  -ְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר "ּבִ  -"ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר ְוא יֹוִסף ֶעֶצב ִעָּמּה"  י, כב):

 איז מען זוכה צו עשירות. -אז מען היט דעם שבת און מען פריידט זיך א גאנץ שבת 

ש; דו הייב היינט אן לערנען דעם 'דף גמרא' וועסטו זיך שפירן אין גאנצן אנדער

ט קיינמאל וועסט שפירן א צופרידנקייט אין דיר, דו וועסט שפירן א זאך וואס דו האס

באפאר נישט געשפירט. יעדעס מאל מען איז זוכה צו לערנען נאך אביסל תורה שפירט 

מען ווי מען איז עפעס ווערד, ווייל פון אזויפיל עבירות אין וואס מען פאלט אריין הייבט 

זיך ווי מען איז גאנישט, און מען הייבט אן טראכטן נארישע מחשבות  מען אן שפירן ביי

, אבער ווען מען לערנט תורה הייבט מען אן שפירן א אינערליכע געשמאק רחמנא לצלן

 אין לעבן.

אטעמען פון די געיעג פון די -יעצט שבת איז א צייט וואס מען קען אביסל אפ

"ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְוִיְׁשֶנה  (תנא דבי אליהו, פרק א):גאנצע וואך; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ְלֵביתֹו  ְּבַׁשָּבת, ְוֵיֵל ְלֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִמְדָרׁש, ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ַּבְּנִביִאים, ְוַאַחר ֵיֵל

ְויֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה", א מענטש זאל אויפשטיין שבת אינדערפרי גיין אין שול לערנען און 

ְדָׁשא ְּבִרי אווענען, און נאכדעם אהיים גיין מאכן די סעודה, "ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְמנּוָחה ְלקּוד

הּוא, ֶאָלא ִעם עֹוֵׂשי ּתֹוָרה ִּבְלַבד", ווייל דער אייבערשטער האט נישט קיין נחת רוח 

מען דארף נישט  ,שבת האט מען אביסל צייט ;לערנט תורהער  פונעם מענטש נאר אויב

א גוטע צייט דעמאלט איז דערפאר  ,ם באנק און צאלן אלע בילס וכו' וכו'לויפן דעקן דע

 .אביסל די הייליגע תורה צו לערנען

 א פרייליכן שבת.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 ."עצתו אמונה" אין ענגליש

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' שבט, ערב שבת קודש פרשת בא -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר.

 אויף געווען מתרגם האט מען וואס פון עצתו אמונה ןדא אסאך בריוואיך שיק דיר 

 ציםיפמ די ווייל קונטרס א פאר אויסשטעלן דאס זאלסט זייער ירד בעט איך ;ענגליש

 .ענגליש אויף שכל און דיבורים די דארפן זייאז  בעטן איין אין האלטן

ממש צו  ,מתרגםזי איז דאס אזוי שיין ... תחי' און  געקומען איז יעצט

 ווארט ביי ווארט ןטייטש איבער נישט דאך מען קען ווייל פון איין זייט ;נדערןובאווא

 פונעם אוועק נישט זי גייט זייט אנדערע די פון און, גוט ליינען נישט זיך וועט עסווייל 

 .מכוון

אזוי ווי דו האסט אזוי שיין מסדר געווען די בריוו אין  ,בעט איך דירדעריבער 

איינמאל דאס וועט זיין  ן, אוןעמען די בריוו און דאס מסדר זייזאלסטו יעצט נ ,אידיש

יט דעם דר וועל איך דאס איבער געבן פאר א צווייטן וואס וועט זיך אפגעבן ממסו

נדיגט יעדע וואך אלע בריוו זי קומט אריין אזוי שטארק אין דעם אז זי ע ;וועכנטליך

 וואס קומט ארויס אויף אידיש.

אז טן געלויבט דעם אייבערש ;")תנחומא עקב, ו( ּהלָ ּכּוֶאת  ֵמרּגֹוְיֵהא  ִמְצָוהּבְ  ְתִחילַּמ ַה "

וואו מען דרוקט ספרים און  ר געשטעלט אזא שיינע "בית הדפוס"דו האסט אהע

דו ביסט אויך דארט געווען  יאיך ווייס נישט צ ;נטרסים א גאנצן טאג אן א אויפהערקו

סט דו הא יוס", צערשטע מאל אין "בית הדפ אסוען מוהרא"ש איז אריין געקומען דו

וואלט זיך  נתן ביגעזאגט: "רווי ער האט פנים און  יןף זיגעזען דעם גרויסן שמייכל אוי

מאל ווען עס איז געווען א שמחה אין  סיעדע. און "'בית הדפוס'מחי' געווען מיט אזא 

עקומען האט ער נאר געוואלט זען ישיבה אדער א מלוה מלכה וואס מוהרא"ש איז ג

 ."בית הדפוס" עםד

 אויך אויף ענגליש. קומעןאיז יעצט זאלסטו העלפן עס זאל ארויס 

 איך ווארט צו זען וואס שנעלער א פערטיגע זאך.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .תו אמונה" אויף ענגלישאיבערטייטשן "עצ

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' שבט, ערב שבת קודש פרשת בא -רת ה' יתברך בעז

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן די בריוון וואס איר זענט מתרגם אויף ענגליש.

זיי זאגן אלע זיי אז דאס איז הערליך  ,פיציםיך האב דאס געוויזן פאר אפאר מא

זיי אז  ,זיי ווילן דאס פארשפרייטן פאר אלע וואס קענען נישט קיין אידישאון געשריבן 

 זאלן אויך וויסן פון די שיינע זיסע עצות וואס דער רבי לערנט אונז.

ווייטער ממשיך זיין מיט די הייליגע דעריבער וויל איך אייך מחזק זיין איר זאלט 

 .אידישע קינדער צוריק צו קומען צום אייבערשטן מזכה זייןצו רבעט, א

יצחק  ביווען דער הייליגער צדיק ראז האט דערציילט, זכרונו לברכה מוהרא"ש 

ן איז אים רש"י הקדוש אנקעגן געקומען ארש זכותו יגן עלינו איז נפטר געווביטהמדרא

טע מעשים טוט אייער זון דער צדיק א גו פאר ימל און אים געפרעגט: "וואסאויבן אין ה

זא רעש פון אים?" האט דער ע זלאטשובער אז דא אין הימל מאכט מען א'למיכ ביר

 נעםכוחות אישטארקע ביטש געענפערט: "ער לייגט אריין היצחק מדרא ביטאטע ר

עם אליינס וואלט מען נישט דאווענען וכו'", האט אים רש"י הקדוש געזאגט: "פאר ד

געמאכט אזא רעש דא אין הימל פון אים; אסאך צדיקים לייגן אריין כוחות אינעם 

ווייטער דאווענען און מען מאכט נישט אזא גרויסע עסק פון זיי", האט דער טאטע 

ט אים רש"י הקדוש געענפערט: "דאס קען געזאגט: "ער לערנט זייער פלייסיג", הא

די סיבה, ווייל אסאך צדיקים לערנען פלייסיג די הייליגע תורה, און פאר  אויך נישט זיין

דעם אליינס רעש'ט זיך נאך נישט", האט ער געזאגט: "צוליב זיין חסד און צדקה וכו'", 

ביטש האט אים היצחק מדרא ביאך אלץ נישט מסכים געווען, ביז רנהקדוש האט רש"י 

מענטשן צום אייבערשטן? ער איז עוסק אין געזאגט: "אפשר ווייל ער ברענגט צוריק 

, יעצט פארשטיי הקדוש געזאגט: "היינו דאהני ליה דעם זייער שטארק", האט רש"י

ווייל ביים אייבערשטן איז זייער חשוב  ;ן פארוואס עס רעש'ט זיך פון אים"איך שוי

 .צו אים ק זיינע קינדערדער וואס ברענגט צורי

דער קינד  ,אט א קינד וואס איז צוקריגט מיט איםא מענטש האז  ,אריין 'סטראכט

און צו גיין ט איינער קומאנטקעגן אים, טוט נאר זאכן און ער  וויל נישט רעדן מיט אים

טאטע,  ער רעדט צו אים ער זאל צוריק גיין צו זיין ,קינדדאס  אן פארען מיטזיך הייבט 

דער וארט אויף אים, וועט דאך פון התחזקות אז זיין טאטע ו ןשיינע בריוו ר שיקט איםע

און  ם מענטש וואס ברענגט אים צוריק זיין קינד.אזוי דאנקבאר פאר דעטאטע זיין 
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און  ערקומט א צווייט ,ן קען נישט ליינען די בריוו וואס ער באקומטודער זאמאל אז 

שפראך וואס דער קינד פארשטייט, ווי  ף דיטייטשן אוי עק צייט עס איבער צובט אוויג

דאנקבאר איז דער טאטע פאר אלע וואס באשעפטיגן זיך אז זיין זון זאל שוין צוריק 

וואס  רפאר דע ,בריוו יוואס שרייבט ד ערער איז מכיר טובה סיי פאר ד ;קומען צו אים

פאר דער  און עס וואס דרוקט רפאר דעוואס איז עס מתרגם,  רפאר דעטייפט עס אויף, 

 .טראגט עס וכו' וכו'וואס 

זיי ווילן צוריק ברענגען אלע  ;ן אין הפצהעגרויסקייט פון אלע וואס טו יס איז דדא

 זענען זייער חשוב ביים אייבערשטן.מענטשן די און  ,מענטשן צום אייבערשטן

יעדע זאך  ;זיין א טיטשער ביי אונז אין סקולן 'רזייער מכיר טובה פאאייך איך בין 

ואס בלייבט אויף אייביג, בפרט אז מען איז מחנך וואס מען טוט פארן רבי'ן איז א זאך ו

ז דאס זייער חשוב ביים אי ,ירן מיט דרך ארץ און מידות טובותקינדער זיי זאלן זיך פ

 .אייבערשטן

אות בנים, סימן  ,(ספר המידות דער רבי זאגטווייל  ,ך דרך ארץעלייגט אריין אין די מיידל

נד דרך קי דאס אויסלערנען דארף מען", ִמְּנעּוָריו ֶאֶרץ ֶרֶּד  ַהִּתינֹוק ֶאת ְלַלֵּמד ָצִרי" סה):

אויסלערנען די און מחנכת, דאס איז די ארבעט פון א מחנך  ;ארץ ווען ער איז נאך יונג

נעם טיטשער וקינדער דארפן וויסן אז א ווארט פ .מיט דרך ארץר זיי זאלן זיך פירן קינדע

ווייל  ,מען נישט קיין 'בית פיגא תלמידה'ט איז איז א ווארט, און אויב מען פאלגט ניש

 ."ר אן עזות פניםעאויס ,ען יעדן איינעם העלפןקאיך " גט:דער רבי האט געזא

 .קינדעראייערער זוכה זיין צו נחת פון איר  אין דעם זכות וועט

איר זאלט דאס מתרגם זיין אויף ענגליש  ;בריוו פאר אייערע תלמידותא איך שרייב 

 דאס פארליינען.און זיי 

זיי זאלט איר  ,ך וואס פירן זיך ערוואקסןעשיק איך אייך בריוו פאר די מיידלאויך 

 דאס איבערגעבן.

...L 

~~~~~~~~~~ 
 .בית פיגא""תלמידה פון ריכטיגע א 

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' שבט, ערב שבת קודש פרשת בא -רת ה' יתברך בעז

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב.

 תחי'.... פון דיין טיטשער מרת אויף דיר ך האב ערהאלטן גוטע גריסן אי
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ביי  ;ט זיך אויף ערוואקסן און שכל'דיגאיך פריי מיר זייער צו הערן אז דו פירס

יעדע טיטשער  ,אן ענגליש טיטשער אדערא אידיש טיטשער  דיר איז נישט קיין חילוק

 .ארויף געקוקטע זאךאן איז ביי דיר 

מאכסט א נחת רוח פאר מוהרא"ש  דואון סן אז דו מאכסט מיר נחת, זאלסטו ווי

נחת רוח פאר סקול, ועל כולם מאכסטו א  עםיסד געווען דוואס האט מי כרונו לברכהז

דערפון, ווייל נאך אביסל  ירןטיאון דו אליינס וועסט בענעפ .דיינע טייערע עלטערן

וועסטו רך דיין גוטע אויפפירונג און דו ,נה האבןוקומסטו שוין אין די יארן פון חת

 בחור מיט שיינע מידות ווי עס דארף צו זיין. רערליכע ןן אטרעפ

דו  ,תלמידות ווי דיר עלכעיר שטאלצירן מיט אזמ ;לץ מיט דיין דרך ארץזיי שטא

 בית פיגא"."תלמידה פון ריכטיגע ביסט א 

 .דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים

... 

~~~~~~~~~~ 
 .מיידלעך דארפן זיין ערוואקסן מיט דרך ארץ

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' שבט, ערב שבת קודש פרשת בא -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד די תלמידות וואס לערנען ביי מרת ... שתחיו.

ז איר פירט זיך אויף ערוואקסן איך האב זייער הנאה צו הערן פון אייער טיטשער א

 איר האלט מיט די לימודים וואס מען לערנט אין אייער כתה.ון אטשאר) ע(מ

ך ביי אייך אין כתה פירן זיך עמיידל צו הערן אז רוב ןנאך מער בין איך צופריד

ווען עס קומט און  ,טיטשער מיט הכנעה ף דיזיי קוקן אוי 'דיג.אויסנאם דרך ארץאויף 

 .די טיטשער זאל שוין קומעןז אמען ווארט  ,דער זמן הלימוד זיצט מען מיט דרך ארץ

מיטן נמען רעדט נישט אי ,אין כיתה איז מען שטילאריין ווען די טיטשער קומט און 

מען הייבט אויף די האנט  ;עט רשות פאר מען וויל עפעס פרעגןמען בנאר לערנען 

 .וכדומה ,ןעמען קען ארויס גיין טרינק יפרעגן צ

ערוואקסן ך זענען אזוי עשט אלע מיידלאז ניאבער צייט הער איך  אין די זעלבע

זיי פירן זיך נישט און  ,ע'יין חברטאז א טיטשער איז נישט ק ען נישטפארשטייאון זיי 

 ן דיזיי זענען מער פוכאילו זיי געבן די הרגשה  ,ויף ווי א תלמידה פון 'בית פיגא'א

ת וט גרויס מסירנט די סקול מיפעווייל איך האב גע .דאס טוט מיר זייער וויי ;טיטשער

אריבער  טס גייקיינער ווייסט נישט ווא ;ך פיר דאס מיט גרויס פלאג און מיאון אי נפש
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אז איך הער אז עס זענען דא מיט די מוסדות, נאר דער אייבערשטער ווייסט, און 

 .ערוואקסן טוט דאס מיר זייער ווייך וואס פירן זיך אויף נישט דעמיידל

פלעגט שטענדיג זאגן פאר עלטערן וואס זענען איר ווייסט וואס מוהרא"ש 

אז זאגן פלעגט מוהרא"ש  ?םעזיין וועם צו נעמען פאר אן אייד געקומען זיך שואל עצה

פירט זיך מיט דרך און א בחור וואס האט גוטע מידות  ;מען זאל קוקן אויף גוטע מידות

 .פון אזא איינעםוועק שטיין און אז נישט זאל מען א, בחור רדער איז א גוטע -ארץ 

זאלט איר וויסן  ,יי שידוכיםב ץנאך אביסל שטייט עט ,זעלבע זאג איך אייך דאס

טשאר) צו אלע אייערע טיטשערס וועט איר עב איר וועט זיך פירן ערוואקסן (מאויאז 

בחור וואס איז אויך  רן א גוטעטרעפ זיך מאכן א גוטע נאמען און איר וועט זוכה זיין צו

 ֵאין" ה ב.):(סוט אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן .פירט זיך מיט דרך ארץ ערוואקסן און

 ווי לויט שידוכים מאכט אייבערשטער דער", ַמֲעָׂשיו ְלִפי ֶאָּלא ִאָּׁשה ְלָאָדם לֹו ְמַזְּוִגין

תֹו", אויף ֹוא מֹוִליִכין ָּבּה ,ֵליֵל רֹוֶצה ֶׁשָאָדם ַּבֶּדֶר" (מכות י:): ווייל, איז מענטש דער אזוי

 .פירט מען איםיין, אויף דעם וועג דעם וועג וואס א מענטש וויל ג

 ,וועט איר טרעפן א בחור א קינד 'ישאיר וועט ווייטער בלייבן קינדאז ווידעראום 

ש 'יפארמעסטן ווער עס קען זיין מער קינדקענען לעבן א גאנץ און איר וועט זיך 

 טשאר).עמו(א

זענען פון די כתה רע טיטשערס אז אלע קינדער איך האף צו הערן פון אייע

 .תלמידות פון בית פיגא

... 

~~~~~~~~~~ 
 לפרט קטן שנת תשע"ט, שבט 'י, בשלח ' פרשתדיום  - רת ה' יתברךבעז

 טיטשער אין אונזער הייליגע סקול בית פיגא. תחי', ...מרת לכבוד 

 .קייטגפארזיכטיגעליינט מיט גרויס דאס איך האב ערהאלטן אייער בריוו און 

וואס א שיינע קונטרס ", א גוטע לערעריןאיך שיק אייך א שטיקל פונעם קונטרס "

איך  .צו מצליח זיין מיט די תלמידותאזוי מוהרא"ש האט געשריבן פאר טיטשערס ווי 

איך וויל איר זאלט דאס האלטן מיט זיך  ,שיק אייך דא איין אות פונעם קונטרס (אות ח)

 עמען אין זיך.און דאס אריין נ

 ׁשּוֶלעִדי ִוויְכִטיְגֵקייט פּון ַא ְמַנֶהֶלת ִאין ַא ֵמייְדל 
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ַא ֵמייְדל ׁשּוֶלע מּוז ָהאְּבן ַא ְמַנֶהֶלת ָוואס ָזאל ְׁשֵטיין ִאין ְׁשִּפיץ פּון ִדי ׁשּוֶלע, ִזי ָזאל 

. אֹויּב ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ִפיְרן ִדי ׁשּוֶלע, אּון ָזאְגן ַּביי ֶיעֶדע ַזא ָוואס ְמ'ָהאט צּו טּון

 ַגאְנֶצע ׁשּוֶלע ָפאְרן אֹויף ֶרעֶדער, אּון ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין.ְמַנֶהֶלת, ֶוועט ִדי 

ִמיר ַאֶלע ֵווייְסן ַאז ַא ַמאֶמע ִאיז ִדי "ֲעֶקֶרת ַהַּבִית", ִזי ִאיז ִדי ִעיָקר פּוֶנעם הֹויז. ֶווען 

ֶעס ַוואְׁשן אּון ַאֶוועְקֵלייְגן;  עִׁשיר ֶוועְרט ָאְנֶגעהֹויְפְנט ִאין ִסיְנק, ֶוועט ִזיִזי ֶזעט ַאז ִדי גֶ 

ֶווען ִזי ֶזעט ַאז ִדי ֶוועׁש הֹויְפְנט ִזי ָאן, ֶוועט ִזי ֶעס ַוואְׁשן אּון ִזי ָאְּפֶגעְּבן ֶדעְרִמיט; ֶווען 

ען ִזי ט ִזי ֶעס צּוַזאְמֵלייְגן אּון ֶעס ַאֶוועְקֵלייְגן; ֶווִזי ֶזעט ַאז ִדי ֶוועׁש ֶזעֶנען ֶצעָוואְרְפן, ֶווע

ֶזעט ַאז ִדי ֶעְרד ִאיז ָאְנֶגעֵלייְגט ִמיט ַזאְכן, ֶוועט ִזי ֶעס צּוַזאְמֶנעֶמען אּון ֵׁשיין אֹויְפרֹויֶמען; 

ֶוועט ִזיֶכער ַמאְכן ַאז  אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶוועט ִזי ַהאְלְטן ִדי ַאְחַריּות אֹויְפ'ן ַגאְנְצן הֹויז, ִזי

ִאיז ִאין ְּפַלאץ, ַאז ִדי הֹויז ָזאל ַזיין ֵׁשיין אֹויְפֶגערֹויְמט אּון ַאֶלעס ְקַלאְּפט אּון ַאֶלעס 

 צּוַזאְמֶגענּוֶמען.

ֶיעֶדער ַפאְרְׁשֵטייט ַאז ֶווען ְמ'קּוְמט ַאַריין ִאין ַא הֹויז ָוואס ִדי ַמאֶמע ִאיז ִניְׁשט ָדאְרט 

עֶנען אֹויְפ'ן ֶעְרְׁשְטן ְּבִליק. ִדי ֶעְרד ן ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט, ֶקען ֶמען ָדאס ְגַליי ֶדעְרֶק ֶגעֶווע

ִאיז ָאְנֶגעהֹויְפְנט ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ַזאְכן, ִמיט ֶוועׁש, ְׁשמּוץ, ְׁשִּפיְלֵצייג, אּון ַאֶלעס ַארּום; 

ם ַזא , ִדי ִטיׁש ִאיז ָאְנֶגעֵלייְגט ִמיט ַזאְכן; ַקיין ׁשּוִדי ַקאּוְנֶטער ִאיז ָאְנֶגעֵלייְגט ִמיט ֶגעִׁשיר

ִאיז ִניְׁשט ֶקעיר ֶגענּוֶמען. ַפאְרָוואס? ַווייל ִדי "ֲעֶקֶרת ַהַּבִית" ֶפעְלט ָדא, ֶדער ִעיָקר פּוֶנעם 

אּון ֶוועְלן ָנאר ִדי הֹויז ִאיז ִניְׁשָטא, אּון ַאז ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ֶנעֶמען ַאְחַריּות 

 ז ִניְׁשָטא ַקיין הֹויז ִּבְכַלל.ַהְצָלָחה פּוֶנעם הֹויז, ַדאן ִאי

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז אֹוי ִאין ַא ׁשּוֶלע. ֶעס מּוז ָדאְרט ַזיין ַא ְמַנֶהֶלת, ֶעס מּוז ָדאְרט 

ען, אּון ֶנעְמט ִדי ַאְחַריּות ִזי ַזיין ֵאייֶנער ָוואס ְׁשֵטייט ִאין ְׁשִּפיץ אּון ַאְלץ אּון ַאֶלעֶמ 

יט ֶיעֶדע ַזא ַאז ְס'ָזאל ִזי ִפיְרן אֹויְפ'ן ֶּבעְסְטן ַפאְרֶנעם. ִווי ָנאר ֶעס ֶפעְלט ָאְּפצּוֶגעְּבן ִמ 

ַא ְמַנֶהֶלת פּון ַא ׁשּוֶלע, ֶעס ֶפעְלט ִדי ֶרעְסֶּפעְקט ָוואס ְמ'ַדאְרף ָהאְּבן ַפאר ִדי ְמַנֶהֶלת, ֶקען 

ין ַּבאְרג ַאָראּפ, אּון ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט ען ָדאס ְגַליי ֶדעְרֶקעֶנען, ַאֶלעס הֹויְּבט ָאן ֵגיֶמ 

 ְמסּוָדר.

פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ָאֶּבער אֹוי ַפאְרְׁשֶטעְנְדִלי ַאז ִדי ְמַנֶהֶלת ִאיז ָנאר ַא 

ַזאְכן 'ֶקען ָהאְּבן ַטֲענֹות אֹויף ִאיר ַאז ִזי טּוט ִניְׁשט ֶמעְנְטׁש, ִזי ֶקען אֹוי ַמאְכן ַא ָטעּות, ְמ 

ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ְמ'ֶמעג ִזי ַטֲעָנה'ן ִמיט ִאיר אּון ִאיר אֹויְפְקֶלעְרן אֹויף ַא ָטעּות 

 ָוואס ִזי ָהאט.

ת, ֵאייֶדער ְמ'ִוויל ִאיר ֵאייֶדער ְמ'ִוויל ָאֶּבער אֹויְפֶמעְרְקן ִדי ְמַנֶהֶלת אֹויף ִאיר ָטעּו

יְׁשט ִאין ׁשּוֶלע, ֶעֶּפעס ִמיט ִזי ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ַפאְרֶּבעֶסעְרן ִדי ָזאְגן ֶעֶּפעס ָוואס טֹויג נִ 

ׁשּוֶלע, מּוז ֶמען קֹוֶדם ִוויְסן ֶעְטִליֶכע ַהְקָדמֹות, ְמ'מּוז ֶעס טּון אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ַווייל 
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ן אּוְנֶטעְרְּבֶרעְנֶגען אּון ָחרּוב ֶעס ִניְׁשט ִריְכִטיג, ֶקען ֶמען ִמיט ֶדעם ִאיְנַגאְנְצ אֹויּב טּוט ֶמען 

 ַמאְכן ִדי ַגאְנֶצע ׁשּוֶלע.

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְּתַנאי ִאיז ַאז ָדאס מּוז ֶגעָזאְגט ֶוועְרן אֹויף ֵזייֶער ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנע ֶוועג, 

ויְׁשן ִדי ִניְׁשט ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס מּוז ַזיין ְּפִריַוואט ְצוִ  ֵקייֶנער ִאין ִדי ֶוועְלט ָטאר ָדאס

ֶלעֶרעִרין אּון ִדי ְמַנֶהֶלת. ְמ'ָטאר ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט ֶרעְדן ֶדעְרֶוועְגן ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָחרּוב ֵלייְגן ִדי  ֶלעֶרעִריְנס, ִמיט ִדי ֶעְלֶטעְרן, ָאֶדער ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ַווייל ָדאס ֶוועט

 ַגאְנֶצע ׁשּוֶלע.

ַפאְרִׁשיְדְנֵהייְטן ְצִוויְׁשן ַא ֶלעֶרעִרין אּון ִדי ְמַנֶהֶלת ִאיֶּבער ֵסיי -יינּוְנְגסאֹויּב ִאיז ָדא ֵמ 

ָוואֶסעֶרע ַזא; ִצי ְמ'ָזאל ֶלעְרֶנען ַא ֶגעִוויֶסער ִלימּוד ִאין ִדי ַצייט ָאֶדער ִאין ֶיעֶנע ַצייט, 

ֶדער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועג, אֹויּב ְמ'ָזאל ְמ'ָזאל ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער אֹויף ִדי ֶוועג ָא  אֹויּב

ֶלעְרֶנען ֶמער פּון ֶדעם ִלימּוד ָאֶדער פּון ַאן ַאְנֶדעְרן ִלימּוד, ִצי ְמ'ָזאל ֵגיין ֶמער ְׁשְטֶרעְנג 

ֶסעֶרע ָסאְרט ַטֲעָנה'ֵרייֶען ְס'ֶקען ִזי ַאְלץ ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ָאֶדער ֶמער ֵוויי, ָאֶדער ֵסיי ָווא

ן ְצִוויְׁשן ַא ֶלעֶרעִרין אּון ִדי ְמַנֶהֶלת; מּוז ָדאס ְּבַלייְּבן ָנאר ְצִוויְׁשן ֵזיי ְצֵוויי ְּפִריַוואט, ַמאכְ 

 ַקיין ֵאיין ַאְנֶדעֶרער פּון ִדי ַגאְנֶצע ְׁשַטאּב ָטאר ִניְׁשט ִוויְסן פּון ֶדעם.

עְרן ִאיְנְדרֹויְסן ִדי ַראֶמען פּון ִדי ער ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ַזא ַאז ָדאס ָזאל ֶגעטּון ֶווֶדעִריּבֶ 

ׁשּוֶלע, ְמ'ָזאל ָדאס טּון ַּבייַנאְכט, ֵזיי ָזאְלן ִזי ְטֶרעְפן ָאֶדער ָאְנרּוְפן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, 

ּוֶלע ייט. ָאֶדער ָזאְלן ֵזיי ָדאס דּוְרְכְׁשמּוֶעְסן ִאין ׁשאּון דּוְרְכְׁשמּוֶעְסן ֶדעם ִעְנָין ֵׁשייֶנעְרֵה 

ַּבייַנאְכט, ֶווען ֶיעֶדער ִאיז ׁשֹוין ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען. אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶוועְלן ֵזיי ִזיֶכער 

 ַמְצִליַח ַזיין צּו ְטֶרעְפן ַא ֶלעזּוְנג צּום ְּפָראְּבֶלעם.

ייֶדעְלן ֶוועג, ַאז ָדאס מּוז ֶגעטּון ֶוועְרן אֹויף ַא ֵׁשייֶנעם אּון ֵא ִדי ְצֵווייֶטע ְּתַנאי ִאיז 

ִמיט ִליְּבַׁשאְפט אּון ַפאְרְׁשֶטעְנֶדעִניׁש פּון ֵּבייֶדע ַזייְטן. ִדי ֶלעֶרעִרין ָזאל ֵׁשיין ֶעְרְקֶלעְרן 

אְּבֶלעם ִאיז, ָוואס ִזי ַהאְלט ִמיט רּוִאיְגֵקייט ָוואס ִאיר ְׁשֶטעלּוְנג ִאיז, ָוואס ִזי ַהאְלט ֶדער ְּפָר 

צּום ְּפָראְּבֶלעם. ִוויֶדער ִדי ְמַנֶהֶלת ָזאל ֵׁשיין ַמְסִּביר ַזיין ִאיר ַזייט, ָוואס ְס'ִאיז ִדי ֶלעזּוְנג 

ִזי ַהאְלט ָוואְלט ֶגעֶווען ֶּבעֶסער. אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען ֶמען ִזי ִזיֶכער גּוט אֹויְסקּוֶמען 

 י ֶּבעְסֶטע טֹוָבה פּון ִדי ִקיְנֶדער.עְפן ַא ֶוועג ֶיעְדן צּוְפִריְדן צּו ְׁשֶטעְלן, ַפאר ִד אּון ְטֶר 

ִאין ִדי ִמינּוט ָוואס ֶעס ֶוועְרט ָאֶּבער ַא ַפייְנְטַׁשאְפט ְצִוויְׁשן ִדי ֶלעֶרעִריְנס אּון ִדי 

ֶצע ׁשּוֶלע. ִווי ָנאר ֶעס ֶוועְרט ִווי ַאן ְמַנֶהֶלת, ֶוועט ָדאס ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָׁשאְטן ַפאר ִדי ַגאנְ 

אְנד' פּון ִדי ֶלעֶרעִריְנס ֶקעְגן ִדי ְמַנֶהֶלת, ַא ֶלעֶרעִרין ָהאט ַטֲענֹות אֹויף ִדי ְמַנֶהֶלת, 'אֹויְפְׁשַט 

אְנֶצע אּון ִזי ֶהעְצט ָאן ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶלעֶרעִריְנס ֶקעְגן ִאיר, ֶוועט ָדאס אּוְנֶטעְרְּבֶרעְנֶגען ִדי גַ 

 ׁשּוֶלע.
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ן. ִוויִפיל ְמ'ֶרעְדט ִזי ַאיין ַאז ְמ'ֶקען ַּבאַהאְלְטן ַזאְכן ִקיְנֶדער ֶקעֶנען ֵזייֶער גּוט ְׁשֶמעְק 

פּון ִקיְנֶדער, ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות. ִווי ָנאר ֶעס ֶוועְרט ַאַזא ַאְטָמאְסֶפער פּון 

ְגַליי  עִריְנס אּון ִדי ְמַנֶהֶלת, ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ָדאסָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייט ְצִוויְׁשן ִדי ֶלעֶר 

אֹויְפַכאְּפן אּון ַפאְרְׁשֵטיין. אּון ָדאס ֶוועט ֶנעֶּבע ַזיין ִדי ִחינּו ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ִמיְטֶנעֶמען 

 ִמיט ִזי אֹויף ֵזייֶער ַגאְנץ ֶלעְּבן.

ְקט ַפאר ֵטיין ַאז ִדי ֶלעֶרעִרין ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶרעְסֶּפעאֹויּב ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶען אּון ַפאְרְׁש 

ִדי ְמַנֶהֶלת, ִזי ָהאט ַטֲענֹות אֹויף ִדי ְמַנֶהֶלת אּון ִזי ִאיז אֹויְפֶגעֶרעְגט אֹויף ִאיר, ַדאן ֶוועְלן 

אְרְפן ׁשֹוין אֹוי ִניְׁשט ִדי ִקיְנֶדער ָדאס אֹוי ָנאְכטּון, ֵזיי ֶוועְלן ַפאְרְׁשֵטיין פּון ֶדעם ַאז ֵזיי ַד 

ט ַפאר ִדי ֶלעֶרעִרין, ֵזיי ֶקעֶנען ׁשֹוין ַזיין ְמחּוָצִפים ַפאר ִדי ֶלעֶרעִרין. ָהאְּבן ַקיין ֶרעְסֶּפעְק 

אֹויּב ִדי ֶלעֶרעִרין ַאֵליין ֶמעג ָדאס טּון ַפאר ִדי ְמַנֶהֶלת, ֶמעְגן ִדי ִקיְנֶדער ָדא ִזיֶכער ָדאס 

 ֶלעֶרעִרין.טּון ַפאר ִדי 

יְכִטיֶגע ֵטייל פּוֶנעם ִחינּו פּון ִדי ִקיְנֶדער, אּון ֶדעִריֶּבער ִאיז ָדאס ָגאר ַא ְקִריִטיש ִוו

ָדאס ִאיז ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ְיסֹוד פּון ַא ׁשּוֶלע, ַאז ְס'מּוז ַזיין ַא גּוֶטע ְמַנֶהֶלת ָוואס ְׁשֵטייט ִאין 

ֶמען ַטֲענֹות ֶוועְרט ֶגעִפיְרט אֹויף ִאיר ָוואְרט. אּון אֹויּב ָהאט ְׁשִּפיץ פּון ַאֶלעס, אּון ַאֶלעס 

אֹויף ִאיר, מּוז ָדאס ֶגעָזאְגט ֶוועְרן ֵזייֶער ְּפִריַוואט אּון ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ אֹויף ַא ֶוועג ָוואס 

ֶדער מּוְזן ָהאְּבן ֵקייֶנער ָזאל ָדאס ִניְׁשט ִמיְטַהאְלְטן. ֵסיי ִדי ֶלעֶרעִריְנס אּון ֵסיי ִדי ִקינְ 

ִמיְט'ן  -יף ִדי ְמַנֶהֶלת, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ִדי ׁשּוֶלע ֶרעְסֶּפעְקט אּון ַארֹויְפקּוְקן אֹו

ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין, אּון ִדי ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן ַארֹויְסקּוֶמען פּון  -ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף 

 ע ֶגעזּוְנֶטע אּון וואֹויֶלע ִקיְנֶדער.ָדאְרט ֶוועְלן ַזיין ֶעְרִליכֶ 

וועט אננעמען דעם בריוו אויף א פאזיטיוון וועג, אויך זאלט איר  איך האף אז איר

 ווייזן דעם בריוו פאר אלע טיטשערס.

 .אייער ארבעטאין דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מצליח זיין 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~
איך מיטנעמען מיינע קינדער אויף אומאן, טראץ די נסיונות פון שמירת עינים  זאל

 אויפ'ן וועג?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

ערשט וויל איך אייך באדאנקען אויף אייערע הערליכע שיעורים וואס האט געמאכט א ריזיגע טויש צום 

 אין מיין לעבן, הקב"ה ישלם שכרכם בכפלי כפלים.

פאר שוין אסאך יארן אויף אומאן ראש השנה ב"ה, אבער איך האב קיינמאל נישט מיטגענומען  איך

אז ס'איז יא וויכטיג מיטצונעמען די קינדער אהין. מיין שאלה  קיין קינדער. איך הער אבער ביי די שיעורים

יידט פון אלע סארט איז, אזוי ווי מיין שטוב ווערט געפירט אויף א פרומען אופן, הן בנוגע זיין אפגעש

מאדערנקייטן וואס כאפט זיך אריין, סמארטפאון און ווידיאס איז טרייף פסול ביי מיר און שטוב, און אויך אין 

בית המדרש וואו איך דאווען, און אין די תלמוד תורה וואו איך שיק מיינע קינדער זענען רובם ככולם פון די 

 אזעלכע שטובער.

יאר קיין אומאן, איז תיכף ביים אנקומען צום עירפארט וועט ער  11יין זון פון יעצט ווען איך נעם מיט מ

צו גיין אויפ'ן פליגער האבן יא א סמארטפאון אין האנט, זען אז מער פון רוב פון די אידן וואס ווארטן ארויף 

הגה און די דיבורים אויפ'ן און בשעת'ן זיצן אויפ'ן פליגער וועט ער זען ווי אידן קוקן יא ווידיאס, און בכלל די הנ

עצט פליגער קען זיין מיט לייכטזיניגקייט פון אסאך מענטשן, איז ווי אזוי וועט ער אויפנעמען אזא זאך, אז י

בשעת'ן טון די גרעסטע זאך וואס איז שייך, צו פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, זעט ער גאר אז אזויפיל 

 ען אזעלכע סארט זאכן וואס ער זעט נישט זיין גאנצע לעבן?אידן וואס פארן אויך קיין אומאן, טו

דאקטער וואס היילט אויס איך פארשטיי אז די אידן דארף מען דן זיין לכף זכות, און דער רבי איז א 

סיי מיך און סיי זיי, אבער א קינד וואס דארף בכלל חיזוק אוועקצושטיין פון די שרעקליכע נסיונות הדור, קען 

 מען צו א מסקנא אז מ'קען זיין אן ערליכער איד צוזאמען מיט די אלע טריפה'נע זאכן.פון דעם קו

 יט.יישר כח פאר'ן אוועק געבן פון אייער טייערע צי

 יוסף

 תשובה:

 יום ב' פרשת בא, ראש חודש שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יוסף נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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זאלן זיין אפגעשיידט פון זיי ויל איז דיר אז דו ביסט מחנך דיינע קינדער ווא

ועלן זיי אויסוואקסן ערליכע אז מען איז מחנך די קינדער מיט ליבשאפט ו ;שלעכטס

ְוִיֵּתן ַמֲעַדִּנים ְלַנְפֶׁש", אז מען  ,"ַיֵּסר ִּבְנ ִויִניֶח :), יז(משלי כטשלמה המלך זאגט  .אידן

 ברענגען נחת.נאר ך קינדער אויפן גוטן וועג וועלן זיי איז מחנ

 ךיעדע זאאון זיי זאלן לעבן מיטן אייבערשטן אז דער עיקר זאלסטו זיי מחנך זיין 

ביי זיי איז  אין זיך, קינדער האבן אין זיך א ריינקייט ;ואס זיי דארפן זאלן זיי אים בעטןו

 ;מחנך זיין זיי זאלן לעבן מיט אמונה זאלסטו זיידערפאר די אמונה קלאר און לויטער, 

דער אייבערשטער העלפט ווען מען בעט אים, וועלן  יות פון תפילה ווערצייל זיי מעשיד

 וואקסן ערליכע אידן.אויס זיי 

אויף ראש  ןדער קיין אומאן צום הייליגן רבי'אודאי זאלסטו ברענגען דיינע קינ

איינער  - יודל פון דאשוב זכותו יגן עלינו ביווען ראז סט די מעשה יעס איז באוו ;השנה

אזוי ווי  ,עקומען צום רבי'ן אויף ראש השנהאיז ג -פון די גרויסע תלמידים פון רבי'ן 

 בישטארק געוואלט מיט קומען, אבער רדער רבי האט געהייסן, האט זיין זון אויך זייער 

ד די שווערע וועג וכו', זייער שווער פארן קינוועט זיין עס איז אז יודל האט געטראכט 

ומען צום רבי'ן אליינס איז ער געקלמעשה ים געפעלט געלט אויף שפעזן. אויך האט א

זיך געבן האט דער רבי שלום ווען ער איז אריין געקומען צום רבי'ן  ;ןואן זיין ז

גלייבט ער דאך אין מיר,  - דער טאטע קומט צו מיר ;"איך בין א וואונדער אנגערופן:

ע אפ דעם זון פון ן דעסטוועגן האלט דער טאטר זון גלייבט אויך אין מיר, און פואון דע

עס האט געבאדערט פאר'ן רבי'ן אז ער האט נישט מיט געברענגט זיין  קומען צו מיר";

 מען זאל קומען צו אים מיט די קינדער.אז דער רבי האט געוואלט זון ווייל 

 נדערמיר פארן ראש השנה מיט אלע קי ;אזוי פירן זיך אלע תלמידי היכל הקודש

מיר ברעכן אלע מניעות, און  אויף גארנישטנישט מיר קוקן  .פון פאר זיי ווערן זיבן יאר

 ,סיונותר אנדערע ניקומען אפתקופה יעדע אין און  יעדער איינער האט זיך זיינע נסיונות

בעט איז  יאדער ד ,א קיין עסן געהעריגד סיון אז עס איז נישטנ יאמאל איז געווען ד

 ,בראכן און געקומען אפילו אן עסן און אן שלאפןעהאבן מיר דאס צ ,נישט געהעריג

נישט  –נישט עסן, יא שלאפן  -"יא עסן  (חיי מוהר"ן, סימן תד):אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

זאל זיין ביי מיר אויף ראש נישט דאווענען, דער עיקר אז מען  –שלאפן, יא דאווענען 

ון אזוי קומען כסדר אן פרישע נסיונות, אבער מיר פאלגן דעם רבי'ן און ; אהשנה"

 קומען צו אים אויף ראש השנה.
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מען מיט אז דו ווילסט געבן א גוטע חינוך פאר דיינע קינדער זאלסטו זיי מיט נע

צו ים, וועסטו זוכה זיין ינזאלן האבן שמירת עינס זיי נטער וועגודיר און זיי מחנך זיין א

 ע אידישע דורות.ערליכ

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס זאל איך טון ווען איך זע אנדערע בחורים טוען עבירות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 נפש עייפה.רים על קודם כל א גרויסן יישר כח פאר די הערליכע שיעורים וואס זענען ממש כמים ק

איך לערן אין א חסיד'ישע ישיבה גדולה אין ארץ ישראל, און ברוך השם איך פרוביר דאס בעסטע צו 

זיין אן ערליכער איד און זיך האלטן בקדושה וכו'. אבער ליידער זענען דא פון מיינע חבירים וואס הערן נישט 

און זיי כאפן אויך אריין יונגע בחורים וכדו'.  ת רח"ל,אויס די שיעורים און זיי פאלן אדורך מיט הארבע עבירו

 וויל איך וויסן צי איך דארף אדער איך מעג בכלל עפעס טון וועגן דעם, און אויב יא, וואס קען איך טון?

 איך קוק ארויס צו באקומען א תשובה, א גרויסן יישר כח.

 ארי

 תשובה:

 פרט קטןתשע"ט ליום ג' פרשת בא, ב' שבט, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ארי נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו האסט נישט קיין שייכות מיט די בחורים וואס רעדן ניבול 

פה; מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געגעבן א סימן ווי אזוי מען קען וויסן מיט וועם מען 

סימן אז ער איז ערליך איז גוט און מען א קען זיך חבר'ן, אויב רעדט יענער איידל איז 

מעג זיך חבר'ן מיט יענעם, אבער אויב יענער רעדט נישט איידל, אפילו ער זעט אויס 

זאל מען אנטלויפן פון  -פון אינדרויסן גוט, ער גייט אנגעטון מיט חסידי'שע קליידער 

 יענעם.

ֵניּה"; זאגן צדיקים א רמז אז ְׁש "ַרב ָּבִדיק ְּבִלי (חולין יז:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ווער ער איז; אויב רעדט ער איידל  -מען קען דערקענען אויף א מענטש לויט זיין רעדן 

איז א סימן אז ער איז אן ערליכער איד, און אז נישט דארף מען אנטלויפן פון יענעם. 
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ר עס רעדט ניבול פה וע"ו (ספר המידות, אות ניבול פה, סימן א):אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

איז א סימן אז זיין גאנצע קאפ איז אים פארדארבן רחמנא לצלן"; דעריבער פריי איך 

זיך זייער צו הערן אז דו האסט נישט קיין שייכות מיט די בחורים וואס פירן זיך אויף 

 נישט איידל.

 עסאודאי זאלסטו טון צו דער זאך; זאלסט מודיע זיין פאר דיין ראש ישיבה אז 

זענען דא בחורים וואס טוען מעשה נבלה צווישן זיך רחמנא לצלן. וועט ער אוועק שיקן 

די בחורים וואס פארכאפן יונגע בחורים אין עבירות וועט די ישיבה נאך קענען אנגיין, 

 און אז נישט וועט גארנישט בלייבן פון די גאנצע ישיבה.

בלייבט גארנישט דערפון, דאס  עסדאס וואס מען זעט ווי ישיבות מאכן זיך צו און 

קומט פון די עבירה וואס בחורים טוען צווישן זיך רחמנא לצלן. אזוי ווי מיר געפונען 

אליהו הנביא האט דערציילט: "ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּל  (תנא דבי אליהו רבה, פרק יח):אין חז"ל 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאין ָׁשם ֲעּכּו"ם ְּכָלל. ּוָמָצאִתי ָׁשם  הְּבתֹו ַהּגֹוָלה ֶׁשְּבָבֶבל, ְוִנְכַנְסִּתי ְלִעיר ְגדֹולָ 

ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶאָחד, ְוָיְׁשבּו ְלָפָניו ָמאַתִים ְנָעִרים ֶׁשרּוָּבן ְּבֵני ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְבֵני 

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה", איך בין אמאל געגאנגען אין א שטאט אין חוץ לארץ, אין בלל, און איך 

בערך צוויי הונדערט  -וואס האט געהאט זייער אסאך תלמידים  מדהאב געטראפן א מל

תלמידים אין די יארגענג פון אכצן ביז צוואנציג יאר, "ּוְלָׁשָנה ָהַאֶחֶרת ָחַזְרִּתי ְלָׁשם 

ּוָמָצאִתי ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ְוֵאין ַרָּבם ֵּביֵניֶהם ֶאָּלא ֶּבן ֶאָחד ִּבְלָבד ֶׁשהּוא ָהָיה ֶּבן ֶּבן ְּבנֹו 

ֵׂשיֶהם ַהְמֻקְלָקִלים ֶׁשל אֹוָתן ְנָעִרים ֵּמת ַרָּבן ּוֵמָתה ִאְׁשּתֹו ּוֵמת ְּבנֹו ּוֵמתּו ָּכל עֲ ֶׁשִּבְׁשִביל ַמ 

ַהְּנָעִרים ֶׁשרּוָּבן ְּבֵני ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה ּוְבֵני ֶעְׂשִרים ְוא ִנְׁשַּתיְירּו ַרק ַהְּקַטִּנים", נאך א יאר בין 

מלמד, האט ם איך צוריק געקומען צו דעם שטאט און איך האב נישט געקענט טרעפן דע

מען מיר געזאגט אז דער מלמד איז שוין געשטארבן, אזוי אויך זענען געשטארבן זיין 

ווייב און קינדער און אלע תלמידים, און עס זענען נאר איבערגעבליבן אפאר יונגע 

תלמידים, "ְוָהִייִתי ּבֹוָכה ּוִמְתַאֵּנַח ֲעֵליֶהם", האב איך אנגעהויבן זייער שטארק צו וויינען, 

 –כטנדיג צו מיר: 'פארוואס איז דער מלמד, זיין משפחה מיט די תלמידים ראט

געשטארבן?' "ַעד ֶׁשָּבא ֵאַלי ַמְלָא ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר ִלי ִמְּפֵני ָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּנַח, 

יו ָהְלכּו ָלֶהם ָׁש ָאַמְרִּתי לֹו ְוִכי א ֶאְבֶּכה ְוֶאְתַאַּנח ַעל ֵאּלּו ֶׁשָּבאּו ִליֵדי ִמְקָרא ּוִמְׁשָנה ְוַעכְ 

ְוָהיּו ְּכא ָהיּו", ביז עס איז געקומען צו מיר א מלאך פון הימל און מיר געפרעגט: 

"אליהו, פארוואס וויינסטו?" האב איך אים געענטפערט: "צי דען זאל איך נישט 

ֵּבל ַא וויינען, אז די אלע זענען געשטארבן..." "ְוָאַמר ִלי א ָיָפה ָעִׂשיָת ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶכה ּוִמְת 

ּוִמְתַאֵּנַח ֲעֵליֶהם, ָאַמְרִּתי לֹו ִמְּפֵני ָמה, ְוָאַמר ִלי ֶׁשֵהן ָהיּו עֹוִׂשין ְּדָבִרים ְמכָֹעִרים ּוְדָבִרים 

ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין, ּוְמקּוְלָקִלין ְּבַעְצָמם, ְוָהיּו מֹוִציִאין ִׁשְכַבת ֶזַרע ִחָּנם ְוֵהן א ָהיּו יֹוְדִעין 
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מיר דער מלאך געזאגט: "וויין נישט אליהו, זיי האבן ט ְּבַעְצָמן ֶׁשַהִּמיָתה ַמִּׂשיָגָתן", הא

 געטון שמוציגע מעשים; זיי האבן געטון עבירות איינער מיטן צווייטן".

מוהרא"ש האט מיר אנגעזאגט איך זאל נישט ארויס ווארפן קיין בחור פאר קיין 

אזא בחורים; שום זאך, חוץ אויב ער איז א קראנקער בחור וואס לויפט נאך אנדערע 

 איינעם זאל איך פארשיקן ווי פריער, אז נישט וועט זיך די ישיבה נישט האלטן.

ממילא זאלסטו זיכער גיין צום ראש ישיבה און אים דערציילן אלע פרטים וואס 

 דו ווייסט.

דו נוץ אויס ריכטיג דיינע יונגע יארן, ווייל וואס מען לערנט אין די יונגע יארן דאס 

"ַיְנקּוָתא  (שבת קנד.):לעבן. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן א גאנץ  בלייבט אויף

ְּכִליָלא ְדַוְרָדא", די שענסטע צייט פונעם מענטשנ'ס זענען זיינע יונגע יארן. דערפאר 

זאלסטו זיך מאכן א שיעור אין משניות און אין גמרא כסדרן, הייב אן פון אנהייב און 

ש"ס זאלסטו נישט איבער חזר'ן, נאר גיין ווייטער ים גאנץ ווי לאנג דו ביסט נישט מסי

כסדרן. אמת טאקע, עס איז זייער שווער פאר א בחור צו זיין אפגעהיטן כל זמן מען 

האט נישט חתונה, אבער פון די אנדערע זייט האסטו נאך נישט קיין עול פרנסה, איז 

 יעצט א צייט וואס מען קען אסאך אנקומען.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מען טשעפעט מיך אין ישיבה וועגן ברסלב, וואס קען איך טון?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א בחור, דרייצן יאר אלט, אין זכות פון די שיעורים האב איך שוין געלערנט גמרא מסכת ברכות 

 שבת און עירובין, און פיר מאל ששה סדרי משנה.

ישט קיין ברסלב'ע ישיבה, און מען טשעפעט מיר און מ'טענה'ט מיט מיר וועגן ישיבה, נ איך לערן אין א

 דעם, וואס זאל איך טון?

 אליעזר

 תשובה:

 , שנת תשע"ט לפרט קטןג' שבט' פרשת בא, יום ד - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הבחור אליעזר נרו יאיר.
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דו  ;התורה יארן מיט לימודיינע יונגע ך אז דו ניצט אויס דיאשריך ואשרי חלק

און דו האסט אנגעהויבן לערנען ש"ס כסדרן אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן 

אויך אזוי  .זוכה געווען צו מסיים זיין מסכת ברכות, שבת און עירוביןשוין האסט 

וואויל  ;שוין מסיים געווען פיר מאל ששה סדרי משנה האסטאון דו לערנסטו משניות 

 .ל איז דיין חלק אויף די וועלט און אויף יענע וועלטדיר און וואוי איז

איך וואלט דיר געזאגט זאלסט  ;מען טשעפעט דיר אין ישיבהדאס וואס בנוגע 

וועלן  ,זאלסט זיצן פאר זיך און לערנען, נאר נישט דערציילן פאר קיינעם וואס דו טוסט

; אכט זיך נישט צוטוןוואס מ םאיינע ן מיטמען קען נישט טשעפע .ןזיי דיר נישט טשעפע

די פרייע צייט ווען אלע זענען פארנומען מיט  אז דו וועסט זיצן פאר דיר אין

ת פון דיר דיינע עלטערן וועלן האבן נח ;וועסט זיך מאכן א גוטע נאמען ,נארישקייטן

 .צדיק ראיד א גרויסע רוואקסן א ערליכעאון דו וועסט אויס

וואס האלט מיט די שיעורים אין ישיבה, און  םע מגידי שיעוריו מכבד זיין דיינזע צ

ֶאֶרץ  "ֶּדֶר :(תנא דבי אליהו רבה, א)אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן  .דאס קומט פאר אלעס

בפרט ביים הייליגן רבי  ;זאך איז דרך ארץ און מידות טובותדי ערשטע , ָקְדָמה ַלּתֹוָרה"

ר רבי האט געזאגט: "ווען קעניגן איז דרך ארץ געווען די ערשטע זאך. אזוי ווי דע

דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע תלמידים, וואלטן  פאר א וואלטן געוואוסט וואס

 .איך זאל זיי אויסלערנען דרך ארץ"זיי געשיקט זייערע קינדער צו מיר 

און אין די זייטיגע צייטן ווען קיינער  ,סדרים אין ישיבה זאלסט מיט האלטן די

 .ון א גמרא און לערנען בהתמדה רבהכו' זאלסטו זיצן מיט א משניות אלערנט נישט ו

נישט ענטפערן נטער האלטן אויף דיין חשבון זאלסטו ואון ווען עס קומען בחורים זיך א

 .אויסוואקסן לשם ולתפארתוועסטו  קוק נישט אויף קיינעם ;נאר ווייטער לערנען

 ין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה א

...L 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי געב איך מיין מעשר געלט פאר הפצה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 נפשות.קודם מוז איך זיך באדאנקען פאר די ווארעמע דרשות און חיזוק, ס'איז ממש מחיה 

א חלק פון די מעשר איך האב געמאכט עפעס אן אינוועסטמענט, און איך האב זיך אונטערגענומען אז 

וועל איך געבן פאר הפצה. יעצט איז מיין שאלה וואס ס'גייט אריין אין גדר פון הפצה, נאר צו דרוקן ספרים, 
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ניגונים, אדער אפשר פאר די טעלעפאן אשר בנחל און קונטרסים? אדער אויך צו פארשפרייטן די שיעורים און 

 ליין וואו מ'קען הערן די שיעורים?

 יחזקאלישר כח, א גרויסן י

 תשובה:

 , שנת תשע"ט לפרט קטןג' שבט' פרשת בא, יום ד - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יחזקאל נרו יאיר.

ן זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון מזכה זיין אידישע קינדער זיי מען קע

 .ס עצות'נאלן אויך וויסן פונעם הייליגן רביז

אויפן  :אות לו) ,הלכה ה' ,(ליקוטי הלכות ברכת השחרגט זאזכרונו לברכה דער הייליגער רבי נתן 

אויף  כע צדקה בלייבט", וועלְותֹוָרְת ֱאֶמת ,"ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם :), קמב(תהלים קיטפסוק 

צדיק וואס איז מגלה נעם ארשפרייטן די לימודים פובט צדקה צו פיאייביג? ווען מען ג

 – ן נאך צוריק קומען צום אייבערשטןז מען קעווייזט פאר אלעמען אער  ,תורת אמת

 דאס בלייבט אויף אייביג.

 ;פאר די ספריםגעלט דעריבער איז נישט דא קיין גרעסערע צדקה ווי צו געבן 

מיר נאכדעם וואס יכטיג האבן די ספרים, דארפן זייער וווואס מיר בפרט אין אונזער דור 

מען קען און מיט כפירות און אפיקורסות,  זיך אין א וועלט וואס איז אנגעפולט ונעןגעפ

לדיגע און ל עקיעס ווערן געדרוקט יעדע רגע אזויפ .גרינג אנקומען צו עבירותזייער 

ר געריסן אידישע קינדעווערן אוועק וואס דורך דעם וכו' מאגאזינען אויסגעלאסענע 

 עןברענגון האבן א כח אנעם הייליגן רבי'ן ודי ספרים פאון נאר נעם אייבערשטן, ופ

 פלעצער. פון די ווייטסטעאפילו ל אידן צום אייבערשטן, יצוריק אזויפ

בפרט אז ער  ,בט זיין צדקה צו קענען דרוקן די ספריםיוואויל איז פאר דעם וואס ג

ארויס גענומען וואס עס איז  -סים וואס מוהרא"ש האט געשריבן ן די קונטרקוהעלפט דר

וואס זענען  עס זאל זיין גרינג צו פארשטיין פאר אלעי כד ,ס ספרים'נתמצית פון רבידי 

 .ס פון דעם'איז נישט דא קיין גרעסער - שוין ווייט פארקראכן

 איבער זיי געבאון אמסבורג' יפארבינד זיך מיט 'מוסדות היכל הקודש ברסלב וויל

 ווי אופנים אלעאון פאר  גליונות, קונטרסים, ספרים די פאר גיין וועט דאס ;נדבה דיין

 .קינדער אידישע פאר אמונה ריינע די פארשפרייטן נאר קען מעןאזוי 

וועלט זאלסטו  יט די הייליגע דיבורים אויף ד'סטזכות וואס דו פארשפריי ןאי

 .מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן

... 
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~~~~~~~~~~ 
 .יישר כח פאר'ן מיר מאכן לערנען תורה

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים און חיזוק וואס דער ראש ישיבה שליט"א געבט כסדר.א 

ב"ה זוכה געווען צו ענדיגן צום צווייטן מאל ששה סדרי איך בין א בחור פון ארץ ישראל, און איך האב 

ואחד  משנה, און איך האב יעצט געענדיגט צום ערשטן מאל מעביר סדרה צו זיין סדר בראשית שנים מקרא

 תרגום. און איך וויל אייך זייער שטארק באדאנקען פאר דעם.

 ביטע נישט מפרסם זיין מיין גאנצע נאמען, נאר שלמה

 יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת בא, ג' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שלמה נרו יאיר.

ווען צוויי מאל ששה סדרי איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו האסט שוין מסיים גע

 .משנה

מוהרא"ש ; ען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון לימוד משניותמ

זאגט: "ווען מענטשן וואלטן ווען געוויסט וואס משניות טוט מיט'ן מענטש וואלטן 

אלע עוסק געווען אין דעם בהתמדה רבה"; דאס רייניגט דעם מענטש, אזוי ווי דער 

 (עיין באר היטב, אינעם ערשטן סימן אין שולחן ערוך, הלכות השכמת הבוקר, סעיף קטן ו):"ל זאגט הייליגער אריז

"ְוִׁשיעּור ִמְׁשַניֹות קֹוֶדם ְלָכל ָּדָבר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְנָׁשָמה, ִּכי 'ִמְׁשֶנה' אֹוִתיֹות 'ְנָׁשָמה'", 

יות, ווייל דורך ווען מען שטייט אויף אינדערפרי זאל די ערשטע שיעור זיין אין משנ

 משניות איז מען זוכה צו א ריינע נשמה.

פון אלע פלעקן; עס איז נישט דא נאך  משניות וואשט אפ די נשמה פונעם מענטש

אזא שטארקע טהרה פאר'ן מענטש ווי לימוד משניות, דער גאנצער מענטש ווערט 

 געטוישט צום גוטן, און במשך הזמן באקומט מען א קלאר'ן קאפ.

"וואויל איז דעם מענטש וואס  (שיחות הר"ן, סימן כג):ליגער רבי האט געזאגט דער היי

ם משניות, טרינקט קאפיטלעך תהילים און טוט זיך אן מיט מצוות עסט יעדן טאג פרקי

ומעשים טובים"; איז וואויל איז דיר אז דו פאלגסט דעם רבי'ן און דו לערנסט משניות 

ון אלע זינד און דיר ברענגען צו די גרעסטע וואשן פיעדן טאג, דאס וועט דיר אפ

 מדריגות.
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שנים מקרא ואחד תרגום;  –אג מקרא אזוי אויך זאלסטו ווייטער לערנען יעדן ט

(אורח חיים, סימן זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער. דער מחבר פסק'נט 

ּבּור", פון זונטאג קען מען שוין אנהייבן "ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוֵאיַל ָחׁשּוב ִעם ַהִּצ  רפה, סעיף ג):

אז דער גר"א זכר צדיק  ם)(שמעביר סדרה זיין; און דער משנה ברורה ברענגט אראפ 

לברכה, האט זיך אזוי געפירט, יעדן טאג האט ער מעביר סדרה געווען אביסל; זונטאג 

ן גייט אויף ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי און אזוי ווייטער. אז מע

 דעם וועג, דעמאלט קען מען זיין זיכער אז מען וועט ענדיגן יעדע וואך די פרשה.

ויך זאלסטו צולייגן א שיעור אין גמרא; זאלסט יעדן טאג לערנען לכל הפחות א

איין בלאט גמרא. אויף מער איז נישט דא קיין שיעור, אבער נישט ווייניגער פון א בלאט. 

פון הגאון מוה"ר רבי  (מערכת ספרים, אות ת)ראפ אין ספר שם הגדולים דער חיד"א ברענגט א

ליגן של"ה הקדוש זכותו יגן עלינו, אז לימוד גמרא דארף שעפטל, א זון פון דעם היי

 זיין א חיוב פארן מענטש אזוי ווי לייגן תפילין.

ן דאך זאלסטו זאגן די ווערטער פו -אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט 

ֲאִמיָרה "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָה  (שיחות הר"ן, סימן עו):די גמרא, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען דארף נישט פארשטיין דאס לערנען, מען 

וין סיי ווי זאגן די ווערטער, 'ּוִמֵּמיָלא ָיִבין' און מען וועט ש –דארף נאר לערנען 

פארשטיין; אז מען פאלגט דעם רבי'ן איז מען זוכה אז דער קאפ עפנט זיך אויף און 

משך הזמן הייבט מען אן צו פארשטיין. איך האב דאס געזען ביי אסאך בחורים און ב

 יונגעלייט וואס האבן געפאלגט דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות.

 ה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלח

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג מען ליינען גוי'אישע ביכער איבער שלום בית?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א פרוי וואס הערט אויס די שיעורים, און איך בין זיך מחיה מיט זיי, ס'האט מיר שוין געלערנט 

 אסאך אין לעבן.

ומען א געוויסע בוך פון א גויטע איבער שלום בית, דער בוך איז מיט עטליכע יאר צוריק איז ארויסגעק

אויפגעכאפט אין די אלגעמיינע וועלט, אבער אויך אסאך היימישע פרויען פון דא אין געווארן זייער שטארק 

 ניו יארק זענען געווארן זייער באגייסטערט פון די הדרכה פון דעם בוך.
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, פארוואס זאל איך זיך לערנען פון א גוי ווי אזוי צו פירן א איך האב נישט געוואלט ליינען דעם בוך

מעט". אבער מיינע חבר'טעס רעדן מיר זייער שטארק צו דאס צו קויפן און ליינען, אידישע שטוב, א "מקדש 

זיי טענה'ען אז "חכמה בגוים תאמין", איך ווייס נישט אויב דאס מיינט טאקע דאס, און איך ווילן וויסן אויף 

 די תורה.שה אויב ס'איז כדאי צו נעמען השקפה פון גוים אויף שלום בית, אויב ס'איז נישט קעגן למע

און אויך וויל איך פארשטיין פארוואס אזויפיל היימישע ערליכע פרויען, וואס וויל בויען ערליכע אידישע 

 אזוי צו בויען א שטוב.שטיבער, ווערן אזוי שטארק צוצוגעצויגן צו הערן וואס א גוי האט צו זאגן ווי 

 טוביישר כח, פון א פרוי וואס וויל בויען אן ערליכע תורה'דיגע ש

 תשובה:

 יום ה' פרשת בא, ד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'.

זייער גוט טוט איר אז איר ליינט נישט דעם בוך וואס א גוי'טע האט געשריבן; 

אידישע קינדער זענען אזוי שטארק איינגעזינקען אין גלות, מען וואס זאלן מיר טון אז 

אזויפיל יאר צווישן די אומות העולם וואס דורכדעם כאפט זיך אריין אין לעבט שוין 

 אידישע שטובער גוי'שע דיעות.

עס זענען דא זייער שיינע ספרים אויף שלום בית פון ערליכע אידן; עס איז נישט 

ואס גוים שרייבן. מוהרא"ש זכרונו לברכה האט געשריבן גוט צו ליינען ביכער ו

אויף שלום בית וואס איז שוין דא היינט אויף אפאר שפראכן. אין  וואונדערליכע ספרים

לשון הקודש איז דא: "אוצר שלום בית", אין אידיש איז דא עטליכע שיינעס ספרים: 

טוב"; "זיך גט'ן איז נישט "מכבד זיין די ווייב"; "מכבד זיין דעם מאן"; "שלום אין ש

ספרים. דאס זאלט איר ליינען, וועט  די עצה"; אזוי אויך איז דא אין ענגליש עטליכע

 איר וויסן ווי אזוי צו בויען א ערליכע שטוב.

איך בעט אייך זייער איר זאלט בלייבן שטארק מיט אייער ערליכע וועג און איר 

בוך וואס קומט פון גוים, און אויך נישט זאלט נישט אריין נעמען אין שטוב קיין שום 

כמה פון אן ערליכער רב. פונקט אזוי ווי ווען עס פון אידיש'ע שרייבער'ס אן אן הס

קומט אריינצוברענגען עסן און טרינקען וועט איר נישט אריין נעמען אין שטוב נאר א 

ליינען, כדי זאך וואס האט א גוטע הכשר, נאך אסאך מער דארף מען אכטונג געבן ביים 

 מען זאל נישט ווערן פארכאפט מיט שלעכטע דעות.

טוב אויף די וועג פון די תורה נישט אויף חבר'טעס; ווען איר זעט בויט אייער ש

ביי א חבר'טע א מעגעזין וואס זעט אויס אידיש לויפט דאס נישט קויפן. ווען איר וועלט 

נישט אריין גענומען אין שטוב, געוויסט ווער דער שרייבער איז וואלט איר אים דאך 

 נע געשריבענע ארטיקלען.אזוי אויך זאלט איר נישט אריין נעמען זיי
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ווען איר האט אפאר איבעריגע מינוט נעמט דעם ספר תהילים און זאגט אפאר 

קאפיטלעך תהילים; שמועסט מיטן אייבערשטן און בעט'ס אים: "רבונו של עולם, 

ו האבן א ערליכע אידישע שטוב און קענען מגדל זיין העלף מיר איך זאל זוכה זיין צ

 ניקלעך מיט אמונה און יראת שמים".מיינע קינדער און איי

אין דעם זכות וואס איר האלט אייער שטוב זויבער און ריין, וועט איר זוכה זיין צו 

 האבן הצלחה אין אלע אייערע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נשמה פון שמוציגע פלעקן? ווי אזוי קען א פרוי אפוואשן די

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

האב געהערט א שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א אז ווען א מענטש טוט עבירות, אפילו ער טוט איך 

תשובה, בלייבט נאך איבער שלעכטע זאכן אין אים פון די עבירות, אזוי ווי ווען א מענטש הערט אויף 

אט דארט געזאגט ך איבער די סימנים אויף זיינע לונגען. און דער ראש ישיבה שליט"א הרויכערען, בלייבט נא

 אז די איינציגסטע עצה צו רייניגן די נשמה אינגאנצן איז נאר דורכ'ן לערנען תורה.

איז מיין שאלה וואס קען א פרוי טון אפצואוואשן די פלעקן פון די נשמה? א פרוי לערנט דאך נישט 

 קיין תורה?

 גרויסן יישר כח א

 תשובה:

 שנת תשע"ט לפרט קטן יום ה' פרשת בא, ד' שבט, - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'.

מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון תשובה; חכמינו זכרונם לברכה 

ה ְּתׁשּובָ  -"ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה  (יומא פו:):זאגן  ה מֹוֲחִלין ֶׁשִּבְׁשִביל ָיִחיד ֶׁשָעֹשָ

ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו", תשובה איז אזוי גרויס, אז ווען א מענטש טוט תשובה איז מען מוחל 

 פאר אים און פאר די גאנצע וועלט.

מוחל אויף מיינע "רבונו של עולם, זיי מיר  ווען א מענטש זאגט פארן אייבערשטן:

איך זאג דיר צו אז איך שלעכטע מעשים. זיי מיר מוחל אויף ... וואס איך האב געטון; 

גיי עס מער נישט טון. איך האב עס נישט געטון פון מיין אייגענע ווילן, נאר איך האב 

אזא גרויסער יצר הרע וואס ברענט אין מיר, און ווארפט מיר אראפ אין עקלדיגע 

זיסער, האב אויף מיר רחמנות; העלף מיר אז איך זאל נישט טון קיין  מעשים. טאטע
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ן, העלף מיר אז איך זאל זיין פרייליך און נישט נאכלויפן קיין שלעכטע נארישקייט

 איז מען אים מוחל און מען איז מוחל פאר יעדן איינעם.מעשים", 

ס וואס איז אזוי זאלט איר רעדן צום אייבערשטן; איר זאלט אים דערציילן אלע

 אריבער אויף אייך.

זיך אויסשמועסן דאס הארץ  מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון

מיטן אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך; אז עס רעדט זיך בעסער אין אידיש זאל מען 

רעדן צום אייבערשטן אין אידיש, אז עס רעדט זיך בעסער אין ענגליש זאל מען רעדן 

 יעדער איינער אויף זיין שפראך, איז דער אייבערשטער מוחל אויף אלעס. -ליש אין ענג

וי מער א מענטש רעדט צום אייבערשטן ווערט ביי אים שטערקער זיין אמונה, ו

און איינמאל אז מען האט אמונה איז מען זוכה אז דער אייבערשטער איז מוחל אויף 

"ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ַהָּקדֹוׁש  דות, אות אמונה, סימן לג):(ספר המיאלע עבירות. אזוי ווי דער רבי זאגט 

ִיְסַלח ְל ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֶתי", אז מען האט אמונה איז דער אייבערשטער מוחל ָּברּו הּוא 

 אויף אלע עבירות.

ביי פרויען איז נישט שייך לימוד התורה, ווייל א פרוי איז פטור פון לערנען תורה, 

שייך ביי פרויען? אויפציען ערליכע דורות. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה  וואס איז יא

"ָנִׁשים ְּבַמאי ָזְכָיין?" די פרויען לערנען דאך נישט קיין תורה, אויף וואס  (ברכות יז.):עגן פר

גייען זיי באקומען שכר? ענטפערט די גמרא: "ְּבַאְקרּוֵיי ְּבַנְייהּו ְלֵבי ְּכִניְׁשָּתא, ּוְבַאְתנּוֵיי 

ן", מיט דעם וואס זיי טראגן די ַגְבַרְייהּו ֵּבי ַרָּבָנן, ְוָנְטָרין ְלַגְבַרְייהּו ַעד ְּדָאתּו ִמֵּבי ַרָּבנָ 

קינדער אין חדר און מיט דעם וואס זיי ווארטן אפ זייערע מענער ווען זיי קומען אהיים 

ט אויף פון לערנען די הייליגע תורה אויף דעם וועלן זיי באקומען שכר; א פרוי וואס צי

און דאס איז אירע קינדער לתורה ולמעשים טובים איז דאס אזוי ווי זי אליינס לערנט 

 איר זכות.

דערפאר, אז איר ווילט פאררעכטן אייערע מעשים, זאלט איר מחנך זיין אייערע 

 קינדער לתורה ולמעשים טובים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אויסגעפירט, און איך וועל אויספירן"?וואס מיינט די ווערטער, "איך האב 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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רעכן דאס חתונה מאכן פאר ביליג, און מאכן אזא הערליכע חתונה פאר אזוי יישר כח פאר'ן דורכב

 ביליג. הלואי זאלן מיר זיך אויך אפלערנען און חתונה מאכן אזוי.

דער פשט פון די ווערטער וואס זענען אויפגעשריבן אויף די איך האב נאר געוואלט וויסן וואס איז 

 אויספירן", וואס דארף דאס צו מיינען? חופה, "איך האב אויסגעפירט, און איך וועל

 כחיישר 

 תשובה:

 יום ה' פרשת בא, ד' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר. ...לכבוד 

 איז א ווארט פון הייליגן רבי'ן. "וועל אויספירן"איך האב אויסגעפירט און איך 

ר ווי אזוי דאס איז דעם דיבור און דעם סיפו רבי נתן זכרונו לברכה ברענגט

'וואס וועט זיין מיט אלע  :ן'רבי דעם געפרעגט האב איך" (חיי מוהר"ן, סימן רכט):צוגעגאנגען 

האט אויסגעזען פון רבינ'ס  עסווייל דיבורים וואס מיר האבן געהערט פון רבי'ן וכו'?' 

חייו פירן אלעס וואס ער האט געוואלט באז ער וועט בלייבן לעבן און אויסווערטער 

 סטעטץ הער'וכו', האט זיך דער רבי אנגערופן צום עולם וואס זענען געשטאנען דארט: 

 'האב איך דען נישט אויסגעפירט? איך האב -פט זיך אן ואון ר –נתן פרעגט?'  ביר וואס

 ."אויסגעפירט און וועל אויספירן'

ין זיינע ארי עןצוביסלעך גיי ;ווי דער רבי פירט אויסממש בחוש זעט טאקע מען 

עס און הייליגע דיבורים אין די וועלט; מען רעדט שוין היינט איבעראל פון התבודדות 

ך גיין אין די וועלט דעם רבינ'ס 'סדר דרצו אן אריין שוין צוביסלעך אויך הייבט 

ביי אלע חסידות'ן ווי בחורים און און הלימוד'; מען זעט שוין ביי אלע מקומות 

אז אלע אידן  -און דפים גמרא; דאס איז וואס דער רבי וויל  יונגעלייט זאגן משניות

 זאלן לערנען און דאווענען.

מאכן נה וחתדעם ענין פון וועלט  ין דאנהייבן אריין גיין איאויך נאך אביסל וועט 

מען א צייט וואס מען וועט עס וועט קו ;אזוי ווי דער רבי האט געוואלט ,יונג די קינדער

ווער עס וועט נישט וועלן פארלירן די  .נה מאכן יונגודי עצה פון חת עמעןנזן אנושוין מ

 .נאך ריין און ערליךמען איז ווען  ,נה מאכן יונגוחתזיי קינדער וועט 

 ןמאכאון תלמידי היכל הקודש פאלגן דעם רבי'ן ז אגעלויבט דעם אייבערשטן 

לטן די חתונה אין שרייבסט אז דו האסט מיט געהא וד יונגערהייט; נה די קינדערוחת

מען מאכט חתונה די קינדער יונג  .געזען ווי דער רבי פירט אויסדאך ישיבה, האסטו 
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רבי האט געזאגט:  דאך ממש וואס דערדאס איז  ,ן זיי זענען נאך ריין און הייליגווע

 "ִנַּצְחִּתי ָוֲאַנֵּצַח".

נען אריבער אינמיטן וועג זע ,נטערוועגנסואגעפארן דער הייליגער רבי איז אמאל 

סן איבער ועשמצו הויבן עהאט דער רבי אנג ,ןזאקאגעפארן אסאך זעלנער פון די ק

און וואס  ,איר ביז משיח וועט קומען זייוועט זיך טון עס וואס די רוסן, רוסלאנד און 

נפתלי  בינתן און ר ביר .משיח ביז תחיית המתיםהביאת מיט זיי פון נאך וועט זיין עס 

יוסקא דארט  ''ס איידעם רנרבי םאויך איז דע ,אינעם וואגןיטגעפארן מזענען דעמאלט 

צוויי נאך ואגן אויסער דעם זענען געווען אינעם וער איז געזיצן נעבן רבי'ן,  ,געווען

בשעת אלע האבן געקוקט דעם רבי'ן אין פנים  ;פון טעפליק -אנשי שלומינו  -מענטשן 

נאכדעם האט  .משיחהן דער סדר פון ביאת וועט זייעס דער רבי האט דערציילט וואס 

יוסקא האט ער געזען אז ער ווייסט נישט  'סן מיט רוענתן געוואלט איבער שמ ביר

לט איבערגיין מיט די פתלי האט געוואבי נרווען ס, אויך וען שמפונעם גאנצגארנישט 

פון וואס  האט ער אויך געזען אז זיי ווייסן נישטדעם שמועס  יקלפון טעפ ןצוויי מענטש

אז דער רבי וויל אז נפתלי פארשטאנען  בינתן און ר בימען רעדט, דעמאלט האט ר

נדערליכע אוא ווגאר איז  נס(דאס אליי .סועוויסן פון דעם גאנצען שמ טשיקיינער זאל נ

 דער רבי רעדט ,עס זיצן מענטשן צוזאמען מיטן רבי'ןאז קען זיין אזא זאך עס ווי  ,זאך

אפגעשריבן  אלעסנתן האט  ביר ;נפתלי בינתן און ר ביגאר נישט נאר ר און קיינער הערט

 )."מגילת סתרים"פר דאס איז דער סאון  יבות,תאשי מיט ר

נפתלי ער זאל דערציילן עפעס פון ספר  ביאמאל האט מען שטארק צוגעדרוקט ר

ר אזוי האט מיר דע - "איך טאר גארנישט אנטפלעקן :האט ער געזאגט "מגילת סתרים"

עמען דעם נאיין זאך קען איך אייך זאגן, ווען די וועלט וועט אנאבער  –רבי אנגעזאגט 

(עיין בספר פעולת הצדיק סימן תרח, וסימן תתלו בהערה  מען זיך גרייטן אויף משיח" ס ספרים קען'נרבי

 צ).

 ,ים מער און מערס ספר'נוועלט נעמט אן דעם רבי ערווי דשוין יעצט אז מען זעט  

 .שיבא במהרה בימינוצדקינו מען זיך גיין גרייטן אויף משיח  דארף

... 

~~~~~~~~~~ 
 


