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פאלן  ,וועלט יאז מען נעמט אריין אין זיך אז נאר דער אייבערשטער פירט ד

 .אוועק אלע דאגות

 שנת תשע"ט לפרט קטן, י"ד שבט, יום א' פרשת יתרו -רת ה' יתברך בעז

 לכבוד ... נרו יאיר.

צו מאכן א סעודה לכבוד זאלסטו זען  ,בשבט'היינט נאכט געפאלט 'חמשה עשר 

 .חמשה עשר בשבט מיט דיין ווייב און קינדער

(ספר המידות, אות עצבות, דער הייליגער רבי זאגט ווייל  ,זע צו עסן טייטלען ביי די סעודה

"ְּתָמִרים ְמַבְּטִלין ְּדָאָגה", אז מען עסט טייטלען גייען אוועק אלע דאגות; בעט  סימן לה):

"רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל נישט האבן קיין קשיות אויף דעם אייבערשטן: 

פאר א שייכות וואס ערקלערט מוהרא"ש  .דיר און איך זאל נישט האבן קיין דאגות"

"ַמה  (סוכה מה:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן ט דעם וואס מימיט דאגות, האט ן עטייטל

דאס  ,אזוי ווי א טייטלבוים האט נאר איין הארץפונקט ָּתָמר ֵאין לֹו ֶאָּלא ֵלב ֶאָחד", 

שפרייט זיך נישט אין די צווייגן אזוי ווי ביי אנדערע ענעם בוים צודי מח פהייסט אז 

ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֶאָלא ֵלב ֶאָחד ְלֲאִביֶהם  עס בלייבט נאר אינעם שטאם, "ַאףנאר  ,ביימער

דאס  ;קוקן נאר צום אייבערשטןזיי ֶׁשַּבָּׁשַמִים", אזוי אויך זענען די אידישע קינדער, 

דעמאלט וועלט  יאז מען נעמט אריין אין זיך אז נאר דער אייבערשטער פירט דהייסט 

טן, ער ווייסט אז קיינער ווען א מענטש לעבט מיטן אייבערש .פאלן אוועק אלע דאגות

רואיג ער עס איז גארנישט דא אויסער דעם באשעפער, ווערט און קען אים גארנישט טון 

 און פרייליך און אלע דאגות גייען אוועק.

דאס גאנצע זיסקייט פון האניג וואס קומט ארויס פונעם , אז מוהרא"שנאך זאגט 

 –שט קיין קשיות אויפן אייבערשטן אונז ווייזן אז ווען א מענטש האט ני קומטטייטל 

ער ווייסט קלאר אז אלעס וואס פאסירט מיט אים האט א  -אזוי ווי דער טייטל 

 איז אים זייער זיס. -פונקטליכע חשבון 

 .איך דארף גיין צו די בחורים ,איך קען נישט יעצט מאריך זיין

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 שטארק דיך ווייטער, אפילו מ'האט אפגעלאזט דיין שידוך.

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

 נרו יאיר.... לכבוד מיין טייערער הארציגער ליבער 

 שידוך.עס טוט מיר זייער וויי צו הערן אז די כלה האט אפגעלאזט די 
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נרו יאיר זאלסט זיך דערהאלטן מיט אלע דיינע  ...איך בעט דיר זייער טייערער 

כוחות; איך זאג דיר צו אז אויב דו וועסט עומד זיין בנסיון און דו וועסט אננעמען די 

נסיון באהבה וועסטו באקומען א בעסערע כלה ווי פריער, נישט איין מאל בעסער נאר 

 פי כמה.

איך ווייס אז עס איז דיר זייער ביטער; דו ביסט געווען אזוי פרייליך אז דו גייסט 

שוין חתונה האבן, נאכדעם וואס שוין אזויפיל יארן ווארטסטו שוין אנצוהייבן דיין 

לעבן, און יעצט האט זי דיר אפגעלאזט, אבער מיט דעם אלעם בעט איך דיר זייער 

שטארקן, און דו וועסט טרעפן אסאך בעסער'ס פון נרו יאיר זאלסט זיך  ...טייערער 

 דעם.

וויסן זאלסטו אז אויף די וועלט פרובירט מען אויס יעדן מענטש מיט שווערע 

ביטערע נסיונות נאר צו זען צו וועם דער מענטש וועט זיך ווענדן בעת צרה; צי ער וועט 

מענטש דערהאלט זיך גיין צום אייבערשטן אדער ווערן חס ושלום צעפאלן, און אויב א 

 איז ער זוכה צו גאר שיינע זאכן.

נרו יאיר, דיין צער איז מיין צער;  ...דערפאר בעט איך דיר זייער מיין טייערער 

איך און מיין ווייב תחי' נעמען דאס אן זייער שווער, מיר שלאפן נישט א גאנצע וואך 

יין זאך: דו זאלסט זיך פון דעם. מיר האפן צום אייבערשטן און בעטן פאר דיר פאר א

דערהאלטן, נישט אפלאזן דיינע גוטע מעשים, ווייטער דאווענען, לערנען און העלפן 

 אין ישיבה, און ווארטן פאר דיין שידוך.

עס דיר נישט אויף מיט וואס עס איז געווען, ווייל דאס איז אויך געווען דיין שידוך. 

אז יעדער איינער האט כמה וכמה שידוכים,  צה):(חיי מוהר"ן, סימן תקאזוי ווי דער רבי זאגט 

זאגט  -און אפילו די שידוכים וואס מען טראגט נאר אן איז אויך א שידוך, און אמאל 

דארף מען זיך טרעפן, עס ווערט א שידוך און נאכדעם ווערט עס אויס שידוך  -דער רבי 

 ערטע זיווג.דאס איז אויך א שידוך, און אזוי קען מען צוקומען צו די באש -

נעם דאס אן ווי א מתנה פונעם אייבערשטן און שפיר זיך גוט אז דער אייבערשטער 

(בראשית האט דיר אויסגעוועלט דיר אויסצופרובירן. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דער אייבערשטער פרובירט אויס  -"ה' ַצִּדיק ִיְבָחן"  (תהלים יא, ה):אויפן פסוק  רבה לד, ב)

יקים, ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: "ַהּיֹוֵצר ַהֶּזה ֵאינֹו ּבֹוֵדק ַקְנַקִּנים ְמרֹוָעִעים, ֶׁשֵאינֹו ַמִּקיׁש ֲעֵליֶהם צד

ַאַחת ַעד ֶׁשִהיא ּפֹוַקַעת, ּוַמה הּוא ּבֹוֵדק? ַקְנַקִנים ָיִפים, ֶׁשֲאִפּלּו הּוא ַמִּקיׁש ָעָליו ַּכָּמה 

טעפער וואס מאכט ערדענע כלים, ווען ער וויל אויספרובירן  ְּפָעִמים ֵאינֹו ִנְׁשָּבר", דער

צי די כלים זענען גענוג שטארק קלאפט ער נישט אויף די שוואכע כלים, ווייל זיי קענען 

 זיך גרינג צעברעכן, נאר ער קלאפט אויף די שטארקע כלים, אזוי איז ער עס בודק, "ָּכ

ָּלא ֶאת ַהַּצִּדיִקים", אזוי אויך פרובירט דער אייבערשטער ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֶּסה ֶא 
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נאר אויס די צדיקים ווייל ער ווייסט אז זיי וועלן אים נישט אפלאזן ווען עס גייט זיי 

 שווער.

"ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי" רבי יוסי זאגט: "ַהִּפְׁשָּתִני ַהֶּזה", דער מענטש וואס פלאנצט 

יֹוֵדַע ֶׁשַהִּפְׁשָּתן ֶׁשּלֹו ָיֶפה, ָּכל ֶׁשהּוא ּכֹוְתָׁשּה ִהיא ִמְׁשַּתַּבַחת, ְוָכל  פלאקס, "ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא

ֶׁשהּוא ַמִּקיׁש ָעֶליָה ִהיא ִמְׁשַּתֶּמֶנת, ּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשִּפְׁשָּתנֹו ָרָעה, ֵאינֹו ַמְסִּפיק ְלָהִקיׁש 

אט גוטע פלאקס קלאפט ער אויף זיי און ער צעהאקט ָעֶליָה ַעד ֶׁשִהיא ּפֹוַקַעת", ווען ער ה

 ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו זיי. און ווי מער ער קלאפט אויף זיי ווערן זיי בעסער און בעסער, "ָּכ

הּוא ְמַנֶּסה ֶאָּלא ֶאת ַהַּצִּדיִקים", אזוי אויך טוט דער אייבערשטער אויספרובירן די 

 ִּדיק ִיְבָחן".צדיקים, אזוי ווי עס שטייט "ה' ַצ 

רבי אליעזר גלייכט דאס צו צו א בעל הבית וואס האט צוויי קוען, "ַאַחת ּכָֹחּה ָיֶפה 

ְוַאַחת ּכָֹחּה ָרע", איין קוה איז א שטארקע קוה און איינס איז א שוואכע קוה, "ַעל ִמי 

ל אֹוָתּה הּוא נֹוֵתן ָהעֹל?" אויף וועלכע קוה לייגט ער ארויף די שווערע עול? "א עַ 

ֶׁשּכָֹחּה ָיֶפה?" צי דען נישט אויף די שטארקע, "ָּכ ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֶּסה ֶאָּלא ֶאת 

ַהַּצִּדיִקים", אזוי אויך טוט דער אייבערשטער אויספרובירן די צדיקים, אזוי ווי עס 

 שטייט "ה' ַצִּדיק ִיְבָחן".

רהאלטסט זיך, וועסטו זוכה זיין צו א שענערע איך ווארט צו הערן פון דיר אז דו דע

 און בעסערע זיווג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מען דארף מחנך זיין די קינדער ווען זיי זענען נאך גאר יונג.

 א' פרשת יתרו, י"ד שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

ווען די ביימער הייבן נאכאמאל היינט נאכט געפאלט חמשה עשר בשבט, די צייט 

 אן צו שפראצן.

נאכדעם וואס א מענטש  ר,מיר קענען זיך ארויס לערנען זייער אסאך פון די ביימע

"ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", א  (דברים כ, יט):איז צוגעגליכן צו א בוים, אזוי ווי די תורה זאגט 

 מענטש איז צוגעגליכן צו א בוים.

ווען עס איז נאך יונג און קליין קען מען וואס ערנען פונעם בוים מען קען זיך אפל

בוים וואקסט פארדרייט  ערד אזמען זעט און אויב  ,עס בייגן וועלכע ריכטונג מען וויל

קען מען עס נאך צוריקבייגן, אבער ווען דער בוים ווערט גרעסער און עלטער קען מען 

מען דארף מחנך זיין די קינדער ווען זיי זענען איר שוין נישט רירן. דאס ווייזט אונז אז 
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נאך יונג און קליין, דעמאלט איז גרינגער זיי זאלן ארויס רייסן פון זיך די שלעכטע 

 מידות.

עס זענען דא עלטערן וואס מאכן א טעות מיט דעם וואס זיי מיינען אז קליינע 

"ווען די קינדער וועלן עלטער קינדער דארף מען נישט מחנך זיין, מען דרוקט זיך אויס: 

ווערן וועלן מיר זיי מחנך זיין". עס איז אבער נישט אזוי, און ווען קינדער ווערן עלטער 

איז שוין אסאך מאל צו שפעט, די וואס האבן פארנאכלעסיגט צו מחנך זיין זייערע 

מחנך זיין קינדער אין די יונגע יארן וועלן זיך רייסן די האר פון קאפ וכו' פאר'ן נישט 

די קינדער אין די ריכטיגע צייט. מען דארפן אכטונג געבן אויף די קינדער ווען זיי זענען 

נאך קליינע ביימעלעך, ווייל דעמאלט קען מען זיי שיין אויסגראדן, זיי אויסלערנען 

 גוטע מידות, אויסלערנען צו רעדן איידל און זיך צו פירן איידל.

אך א יסוד אז חינוך הייבט זיך אן ביי זיך אליינס, און אזוי אויך דארף מען וויסן נ

קינדער וואקסן אויף אזוי ווי זיי זעען און הערן ביי זייערע עלטערן. חכמינו זכרונם 

אֹו ַּדֲאבּוָה אֹו ְּדִאיֵמיּה", וואס א קינד  -"ׁשּוָתא ִּדינּוָקא ְּבׁשּוָקא  (סוכה נו:):לברכה זאגן 

י טאטע אדער פון די מאמע; חינוך הייבט רעדט, איז עס וואס ער האט געהערט פון ד

 זיך אן ביי זיך אליין, ווי אזוי דער מענטש פירט זיך אזוי וועלן זיינע קינדער זיך פירן.

א טאטע וואס גייט יעדן טאג דאווענען אין שול דריי מאל א טאג, וועלן זיינע 

ער דאווענט קינדער דאס וועלן נאכמאכן. און אז דער טאטע דאוונט נישט, און ווען 

שוין יא, איז עס אין שטוב ביים וואנט, ער מורמעלט אפאר ווערטער וכו' וכו' אן די 

בגדים וכו' וועלן די קינדער נישט גיין דאווענען. די פירות פונעם בוים וואקסן ווי אזוי 

זאל זיין  -מען פלאנצט איר; דערפאר זאלסטו פון היינט אנהייבן גיין אין שול יעדן טאג 

זאל זיין, יא געפיל נישט געפיל, יא געלט נישט געלט, יא שלום בית נישט שלום  וואס

בית: 'איך גיי אין שול דאווענען', קענסטו זיין זיכער אז דיינע קינדער וועלן אויך גיין 

 דאווענען.

דאס זעלבע איז מיט די טעכטער, ווי אזוי זיי זעען ביי זייער מוטער אזוי וועלן זיי 

דערפאר דארף מען אכטונג געבן ווי אזוי מען פירט זיך, וועט מען זוכה אויסוואקסן. 

 זיין צו גוטע קינדער.

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

איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב לכבוד חמשה עשר בשבט, זע איר דאס איבער 

קענען ארויס נעמען פון די בריוו גוטע קבלות פאר'ן צו געבן נאך היינט נאכט אז זי זאלן 

 היינטיגן טאג.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 אריינלייגן אין די קינדער א געשמאק צו צניעות.

 א' פרשת יתרו, י"ד שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי'.

ראש השנה פאר  -היינט איז זייער א גרויסע טאג, עס איז היינט חמשה עשר בשבט 

די ביימער. מיר דארפן ארויס נעמען חיזוק פון די ביימער, ווי זיי הייבן אן פונדאסניי 

נאכמאל ארויס צו געבן פיינע פירות, אפילו עס איז אריבער אויף זיי א ווינטער סעזאן, 

 שניי מיט רעגן, קעלט און ווינטן וכו' וכו', מיט דעם אלעם הייבן זיי אן מיט א פרישקייט

נאכאמאל ארויס צו געבן געשמאקע פרוכט, אזוי דארפן מיר זיך אויך באנייען און 

 נאכמאל אנהייבן ארויס צו געבן גוטע פרוכט.

וויסן זאלסט איר אז די פרוי איז די עקרת הבית; די גאנצע שטוב ווענדט זיך אין 

די מאמע איז די פרוי. אז די מאמע איז פרייליך וואקסן אויף פרייליכע קינדער און אז 

שטענדיג אנגעצויגן וואקסן די קינדער אויף נישט געזונט, זיי וואקסן אויף מיט א פחד; 

דעריבער טראגט א מאמע א גרויסע אחריות, זי דארף זיך שטענדיג שטארקן מיט אלע 

 כוחות ווייל אין איר ווענדט זיך אלעס.

יל קינדער וואקסן אויף אזוי אויך איז די גאנצע אידישקייט תלוי אין די מאמע, ווי

אזוי ווי די מאמע; אז די מאמע פירט זיך מיט יראת שמים, זי איז מקפיד אויף צניעות 

 (מדרש תנחומא, וישלח, ז)וועלן די טעכטער אויך זיין צניעות'דיג. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ט מען אן דינה 'די פארוואס רופ –"ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה"  (בראשית לד, א):אויפן פסוק 

טאכטער פון לאה', פארוואס נישט 'די טאכטער פון יעקב?' "ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ְיִציָאָתּה 

ִנְקֵראת ַּבת ֵלָאה, ֶׁשַאף ִהיא ַיְצָאִנית ָהְיָתה", ווייל לאה איז אויך ארויסגעגאנגען. דערפאר 

אז זי זאל  רופט מען איר אן די טאכטער פון לאה, צו ווייזן וואס עס האט צוגעברענגט

ארויס גיין אין די גוי'שע גאסן צווישן די אראבער, דאס אז איר מאמע פלעגט ארויס 

"ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו"; און אויף דעם זאגט מען  (בראשית ל, טז):גיין, אזוי ווי עס שטייט 

ער; אז ִּבָּתּה", אזוי ווי די מאמע פירט זיך אזוי פירט זיך די טאכט –דעם משל: "ְּכִאָּמה 

די מאמע געבט אכטונג זיך נישט צו דרייען אין שטוב אן שטרימפ וועלן די טעכטער 

אויך זיין צניעות'דיג און איידל, אבער אז די מאמע דריידט זיך אן שטרומפ זאל מען 

נישט ווערן אנטוישט שפעטער ווען די קינדער וועלן גרויס ווערן אז זיי וועלן נאך מער 

 פאלן בצניעות.

בער בעט איך אייך זייער איר זאלט זיך שטארקן בצניעות; בעט'ס דעם דערי

אייבערשטן איר זאלט האבן א געפיל צו צניעות. מיינט נישט אז צניעות איז א קנס זאך, 
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קוקט'ס נישט אויף צניעות ווי כאילו מיר אידן זענען געשטראפט געווארן אז מיר טארן 

י א שיינע זאך, אז מיר זענען חשוב, און מיר גארנישט, אדרבה, קוקט'ס אויף צניעות וו

זענען מער ווי חיות וואס האבן נישט קיין שום מאראל. ביי זיי איז נישט דא קיין 

קליידער, און אזוי אויך ביי די אומות העולם, זיי האבן אראפ געווארפן פון זיך דאס 

פט אן אידישע גאנצע מאראל. אבער מיר אידן זענען מענטשן, אזוי ווי דער פסוק רו

"ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי, ָאָדם ַאֶּתם, ֲאִני ֱאֵקיֶכם", דער  (יחזקאל לד, לא):קינדער 

אייבערשטער זאגט איר זענט ביי מיר גערעכנט ווי מענטשן, דרש'ענען אויף דעם די 

ְקרּוִיין ָאָדם"; איר  "ַאֶּתם ְקרּוִיין ָאָדם, ְוֵאין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים (יבמות סא.):הייליגע חז"ל 

ווערט אנגערופן מיט נאמען 'מענטש', אבער די אומות העולם זענען נישט קיין 

 "ֲאֶׁשר ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם", צוגעגליכן צו בעלי חיים. (יחזקאל כג, כ):מענטשן, זיי זענען 

ן אזוי ווי אברהם אבינו האט געזאגט פאר ישמעאל ווען ער איז געגאנגען שחט'

"ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור", איך גיי מיט יצחק און דו בלייב  (בראשית כב, ה):יצחק אבינו 

"ַעם ַהּדֹוֶמה (קידושין סח.): דא שטיין מיטן אייזל, זאגן אויף דעם חכמינו זכרונם לברכה 

געטון ַלֲחמֹור"; זיי זענען צוגעגליכן צום אייזל, ווייל ביי זיי איז נישט קיין חילוק יא אנ

 נישט אנגעטון.

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן א סקול פאר אונזערע קינדער וואו מען 

מיט א פרייליכקייט; זיי  -ברענגט זיי אויף זיי זאלן אויסוואקסן ערליך און צניעות'דיג 

שעצן צניעות, זיי ווערן מחונך אז צניעות איז נישט א יאנטשי זאך, נאר צניעות איז אן 

געקוקטע זאך. אנדערש ווי ביי אסאך מיידלעך וואס מיינען אז צניעות איז עפעס ארויפ

א קנס, כאילו מען האט גע'קנס'עט די אידישע טעכטער אז זיי דארפ'ן גיין אנגעטון 

איידל. דאס איז די סיבה פארוואס מען זעט נעבעך ווי אידישע טעכטער זוכן אראפ צו 

נען אז דאס איז א שטראף, אבער באמת איז צניעות ווארפן פון זיך די צניעות; זיי מיי

 בכלל נישט קיין קנס, צניעות איז זייער א שיינע זאך.

איך בעט אייך זייער איר זאלט מחשיב זיין צניעות אפילו אייערע קינדער זענען 

נאך יונג. אפילו קליינע מיידלעך דארפן זיך אויך פירן מיט צניעות; יעצט איז די צייט 

קען נאך רעדן צו זיי. אז מען איז מחנך ווען מען איז נאך יונג דעמאלט קען וואס מען 

מען שפעטער ווייטער רעדן מיט זיי און זיי מחנך זיין, אבער אז מען לאזט די קינדער 

 פריי וועט מען שפעטער חרטה האבן.

אופן ווי אזוי מען פלאנצט זיי, אז ווען זיי  רלערנט אייך ארויס פונעם בוים דע

ך, יונגע ביימעלעך קען מען זיי נאך בייגן, און שפעטער ווען עלענען נאך יונגע צווייגזע

זיי וואקסן אויף וועט מען שניידן די גוטע פירות און איר וועט זוכה זיין צו הערליכע 

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

... 
~~~~~~~~~~ 
 אן חשבונות. –העלפן און זיין גוט צו יעדעם 

 יום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 היינט איז זייער א גרויסער טאג, עס איז היינט ראש השנה פאר די ביימער.

עס איז אריבער אויף זיי א מיר דארפן זיך אפלערנען פון די ביימער אז אפילו 

ווינטער סעזאן, זיי זעען אויס ווי זיי זענען שוין טויט, אפגעטריקנט, ליידיג פון פירות 

און בלעטער, דאך הייבן זיי אן פון פריש; אזוי זאלסטו זיך אויך אויפוועקן פון דיין 

 טיפע שלאף און אנהייבן פון פריש.

בט ארויס פיינע פרוכט, ביימער און טייערער ..., געב א קוק ווי דער ערד גע

געוויקסן אפילו מען טרעט אויף איר, אזוי זאלסטו אויך זיין גוט צו יעדן איינעם אפילו 

 צו די וואס טרעטן אויף דיר.

אז א מענטש דארף זיך  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן עב)דער הייליגער רבי זאגט 

צוגעוואוינען צו זיין אזוי ווי די ערד; די ערד ווערט נישט ברוגז אויף מענטשן ווען מען 

טרעט אויף איר, מען שפייט אויף איר און מען ווארפט מיסט אויף איר וכו' וכו', נאר 

די ערד געבט ווייטער ארויס אלע גוטע פרוכט און אלע מענטשליכע באדערפענישן; 

וי אויך דארף א מענטש זיין א גוטער און א געבער, אפילו מען שפייט אויף אים און אז

 אפילו מען רעדט אויף אים זאל ער ווייטער זיין גוט צו יעדן איינעם.

מארגן נאכט וועט אם ירצה ה' פארקומען א סעודת הילולא אין ישיבה לרגל די 

יך מחזק זיין מיט די געוואלדיגע יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק לברכה; מיר וועלן ז

(שיחות הר"ן, מופתים וואס מיר האבן געזען ביי מוהרא"ש. רבי נתן זכרונו לברכה זאגט 

"ְוִעַּקר ַהִחּדּוִׁשים ְוַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָרִאינּו ִמֶּמּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, הּוא ַרק  סימן רמט):

ל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים", דער עיקר מופתים וואס מיר האבן געזען ְּבִעְנַין ִהְתָקְרבּות ִיְׂשָרֵא 

ביים הייליגן רבי'ן איז געווען נאר אינעם ענין פון מקרב זיין אידישע קינדער צום 

ַּפ הייליגן באשעפער. "ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְכַנס ֶאָחד ֶאְצלֹו ְוָרָצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵּתֶכף ֶנְה 

ִמָּיד ְלִאיׁש ַאֵחר ַמָּמׁש", אז יעדעס מאל ווען איינער איז געקומען צום רבי'ן און ער האט 

געוואלט ווערן אן ערליכע איד האט מען געזען ווי דער מענטש ווערט אן אנדערע 

מענטש אינגאנצן; דאס וועלן מיר איבער גיין און איבער געבן פאר די קומענדיגע דורות 

ויסן וואס מיר האבן געהאט אין אונזער דור, ווי מוהרא"ש האט זיך מוסר נפש זיי זאלן ו
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געווען פאר אידישע קינדער פופציג יאר ברציפות, ער האט אזויפיל געטון פאר אידישע 

קינדער אפילו מען האט אים צוריק געשפיגן וכו' וכו'. ער איז געווען ממש ווי די ערד 

פיינע עסן אפילו מען טרעט אויף איר און מען שפייט וואס האלט אין איין ארויס געבן 

 וכו' וכו'; איך האף דיר צו זען ביי די יארצייט סעודה.

בינד זיך צו צום רבי'ן; דער רבי האט אמאל געזאגט פאר רבי נתן: "איך האב דיר 

שוין אריין געכאפט אין מיין זאק", האט רבי נתן געזאגט: "רבי, בינד מיר צו אינעם זאק 

ך זאל נישט אוועק גיין"; דאס דארפן מיר טון, זיך צובינדן צום רבי'ן און זיך האלטן אי

מיט אנשי שלומינו; מיר דארפן אנטלויפן פון די עצלות און עצבות אין וואס דער יצר 

"ּוַמה ֶּׁשָהָאָדם ֵאינֹו  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קנה):הרע ווארפט אונז אריין. דער רבי זאגט 

ֵסַע ְלַהַּצִּדיק, הּוא ֵמֲחַמת ַעְצבּות ּוְכֵבדּות", דאס וואס א מענטש קומט נישט צום צדיק נֹו

 איז ווייל ער איז בעצבות.

 בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט זיך האלטן ביים רבי'ן, וועט דיר גוט זיין.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ווייס איך ער איז גערעכט ,אפילו ווען עס זעט אויס שלעכט

 יום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - רת ה' יתברךבעז

 נרו יאיר.מיין טייערער ...  לכבוד

אפילו איך האב דיר שוין נעכטן געשריבן, דאך שפיר איך אז איך דארף דיר שרייבן 

 דיר מחזק זיין אויף דעם וואס מען האט אפגעלאזט דיין שידוך. ,א בריוו ךנא

שטארק זיך מיט אלע כוחות נישט צו פארלירן רו יאיר, נער ... איך בעט דיר טייער

זאג און  .גלייב אז דער אייבערשטער טוט נאר וואס איז גוט פארן מענטשאון די אמונה 

דאך אזוי גוט, אפילו ווען עס זעט  "אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז :זינג צו זיך

 (ברכות ס:): נם לברכה זאגןזכרו חכמינו ווי אזוי אויס שלעכט ווייס איך ער איז גערעכט",

 זיך זאל מענטש א", ָעֵביד ְלָטב ַרְחָמָנא ְּדָעֵביד ַמה ָּכל: "לֹוַמר ָרִגיל ָאָדם ְיֵהא ְלעֹוָלם

 מאל אלע נישט ;"גוט איז טוט אייבערשטער דער וואס אלעס: "זאגן צו צוגעוואוינען

אייבערשטער  דער פארוואס מיר פארשטייען אלעמאל נישט און, גוטס דאס מיר זעען

אזוי, אבער מיר דארפן גלייבן מיט א שטארקע אמונה אז דער אייבערשטער איז  טוט

 .'סגוט און טוט נאר גוט

רבונו של עולם איך דאנק " :ן אייבערשטן'נעם עס אן ווי א שיינע מתנה, זאג פאר

דאס איז גוט פאר מיר, אז איך גלייב  ;דיר פאר דאס וואס זי האט אפגעלאזט דעם שידוך

 .ווארטן אויף מיין שידוךאהעלף מיר אייבערשטער איך זאל האבן כח ווייטער אויסצו
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אז , איך האב שוין געמיינט נסבאשעפער עס איז מיר אזוי שווער צו זיין אליי רהייליגע

יעצט האט די כלה און אדם השלם,  ןאיך גיי ווערן אאון נה האבן ואט אט גיי איך חת

זי וויל נישט גיין ווייטער, העלף מיר אייבערשטער איך זאל שוין אז מחליט געווען 

ך אויסרעדן צום אייבערשטן, וועט דער אזוי זאלסטו זי ;טרעפן מיין שידוך"

 .טרעפן דיין שידוךצו דו וועסט זוכה זיין בקרוב אז אייבערשטער דיר העלפן 

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועגן כשרות, צניעות, ליכט צינדן.

 יום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.... מרת 

 ערהאלטן אייער בריוו.איך האב 

איך פריי זיך זייער צו הערן אז איר זענט העכסט צופרידן פון די מלמדים פון 

אייערע זון און פון די טיטשערס פון אייערע טעכטער; איר אנערקענט די ארבעט וואס 

 זיי לייגן אריין אין די קינדער.

ן זייער גאנצע מיר האבן זייער געטרייע מלמדים און טיטשערס וואס לייגן אריי

הארץ אין די קינדער; דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן ווייטער האבן די ריכטיגע 

 מלמדים און טיטשערס וואס וועלן אויפברענגען אונזערע קינדער בדרך התורה.

בנוגע הכשרים וכו'; זייער גוט טוט איר אז איר האט געמאכט א קבלה נאר צו עסן 

(מכתב . מוהרא"ש שרייבט אזוי אין שאלות ותשובות ברסלב פלייש פון קהילת סאטמאר

"פה בארצות הברית ההכשר הכי טוב בבשר, זה מקהילת סאטמאר וכו'", דא אין  שנא):

איז סאטמאר'ע פלייש א גוטע הכשר; און ווען עס קומט צו אנדערע עסן  עאמעריק

יל וואס מען עסט זאלט איר אויך אכטונג געבן וואס איר נעמט אריין אין שטוב, ווי

ווערט נאכדעם איבערגעדרייט פאר בלוט פונעם מענטש, און אז איר ווילט וויסן וואס 

זאלט איר פרעגן אייער דיין אדער  -פאר א הכשר איז א גוטע הכשר און וואס נישט 

 מורה דרך.

בנוגע אייער שאלה, אז ווען מען קלאפט ביי אייך אין שטוב פאר צדקה שיקט איר 

ינדער געבן צדקה מיט א קארטל פון חיזוק יומי וואו עס שטייען די נומערן צו אייערע ק

הערן 'קול ברסלב', און איר ווילט וויסן צי אין פאל די קינדער זענען נישט דארט און 

איר אליינס געבט צדקה, צי עס איז צניעות מיט צו געבן מיט'ן נדבה א קארטל וכו'; עס 

ך ווי מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן, מיר איז נישט דא קיין גרעסערע זא

אלע דארפן עוסק זיין אין הפצה, אבער א פרוי זאל עוסק זיין אין הפצה נאר ביי פרויען, 
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דעריבער איז נישט כדאי ווען איר געבט צדקה מיט צו געבן וכו' נאר ווען איר שיקט 

 .אייערע קינדער צום טיר אדער דורך אייער מאן נרו יאיר

בנוגע אז איר צינדט שבת ליכט פריער פונעם זמן הדלקת הנרות און איינער האט 

אייך געזאגט אז דאס איז א שאלה; אשריך ואשרי חלקיך אז איר צינדט שוין אן די שבת 

ליכט פרי, אזוי האט זיך געפירט דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו און אזוי 

'ן, מען האט געצינדן די שבת ליכט צוויי שעה פאר נאכט, האט מען זיך געפירט ביים רבי

דאס קומט אויס בערך א האלבע שעה פאר אונזער זמן וואס איז צוואנציג מינוט פאר 

די שקיעה; איר זאלט ווייטער צינדן פרי די שבת ליכט אפילו עס זענען דא פוסקים וואס 

דא פוסקים וואס זאגן שוין  האלטן אז מען קען נישט צינדן אזוי פרי, אבער עס זענען

; בפרט ); ועוד(עיין שאלות ותשובות ארץ צבי, סימן קיגאז מען קען צינדן אפילו פארן פלג המנחה 

היינט אז עס איז דא לעקטער אין יעדע שטוב איז דאך ניכר אז די ליכט צינדט מען פאר 

יטער אנהאלטן שבת. דערפאר זאלט איר ווייטער אפווארטן דעם שבת גענוג פרי און ווי

 אייער גוטע מנהג.

פארשטייט זיך אז איר זאלט אויסנוצן די הייליגע מינוטן ביי די שבת ליכט צו 

בעטן פאר אייערע קינדער און אייניקלעך אז זיי זאלן זוכה זיין צו זיין ערליכע אידן, 

יים ווייל די תפילות וואס מען בעט ווען מען צינדט אן די שבת ליכט איז זייער חשוב ב

 אייבערשטן.

מוהרא"ש פלעגט שטענדיג דערציילן פאר די פרויען אז רבי נתן האט געבעטן זיין 

ווייב און זיינע טעכטער אז ווען זיי צינדן אן די שבת ליכט זאלן זיי בעטן דעם 

"רבונו של עולם אזוי ווי איך צינד אן די ליכט, אזוי זאל אנגעצינדן ווערן אייבערשטן: 

אזוי אויך זאלט איר בעטן ביי די  ינ'ס ליכט אין אלע אידישע הערצער";דעם הייליגן רב

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַטאֶטע ִזיֶסער! ֶגעּב ִמיר ַא ֵׁשייֶנע ַׁשָּבת אּון ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן. ַא ליכט: 

ן ֶלעְּבן ִמיט ָׁשלֹום, ַא ֶלעְּבן ִמיט ִליְּבַׁשאְפט; ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ִזי אֹויְסקּוֶמען ִמיט ַמיי

ַמאן אּון ִאי ָזאל ִאים ֶׁשעְצן. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהער אֹויס ַמיין ֶגעֶּבעט, ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל 

 ָהאְּבן ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן ִדיר ִדיֶנען ִמיט ִליְּבַׁשאְפט. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאזֹוי ִווי ִאי

יְכִטיג אּוְנֶזער ֶלעְּבן אּון ַמא ִליְכִטיג ַפאר ַאֶלע ִציְנד ֶיעְצט ָאן ִדי ַׁשָּבת ִליְכט, ַמא אּוְנז לִ 

ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער; ַאֶלע ָזאְלן ִוויְסן פּון ִּדיר אּון ַאֶלע ָזאְלן ִוויְסן פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. ִציְנד 

ֶנע ָאן ...'ס ַהאְרץ ֶער ָזאל ִדיר ִדיֶנען ִמיט ִליְּבַׁשאְפט אּון ִציְנד ָאן ִּדי ֶהעְרֶצער פּון ַמיי

 ִקיְנֶדער".

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט האבן נחת פון אייערע קינדער, איר 

 זאלט זיי מגדל זיין אינאיינעם מיט אייער מאן געזונטערהייט.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 התבודדות איז גרינג אבער שווער.

 לפרט קטןיום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז דו ווילסט באמת ארויס גיין פון דיין פראבלעם איז דא פאר דיר נאר איין עצה, 

 'התבודדות'. -די עצה פון הייליגן רבי'ן 

פון איין זייט איז 'התבודדות' גרינג צו טון און עס איז אן אומזיסטיגע עצה; עס 

קאסט נישט קיין געלט און עס אויך איז נישט קיין שווערע עבודה. אבער מצד שני איז 

די עצה א שווערע זאך צו טון, ווייל עס פעלט זיך אויס פאר דעם תמימות ופשיטות און 

שט מאכן 'התבודדות' נאר אז מען האט א שטארקע א שטארקע אמונה; מען קען ני

תמימות אין זיך, מען דארף גלייבן אז דער אייבערשטער געפונט זיך איבעראל און 

הערט צו יעדע ווארט. אבער כל זמן דער מענטש האט נישט קיין שטארקע אמונה קומט 

שווער זיך אים אן זייער שווער צו דאווענען שחרית מנחה מעריב און זיכער איז אים 

אויס צו רעדן דאס הארץ צום אייבערשטן אויף זיין שפראך, ווייל ער שפירט נאך נישט 

 ווי ער רעדט צום אייבערשטן, ער מיינט אז קיינער הערט נישט אויס וואס ער רעדט. 

דאס מאכט אים ער זאל מזלזל זיין אינעם דאווענען, און דאס איז טאקע די סיבה 

מזלזל אין תפילה; ווייל די אמונה איז ביי זיי שוואך, אזוי ווי פארוואס מענטשן זענען 

"ּוֶבֱאֶמת, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁשֵלם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סב):דער רבי זאגט 

ה, ְוׁשֹוֵמַע ַהְּתִפָּלה", ווען 'ֶׁשְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיּלָ 

א מענטש וואלט ווען געוואוסט ביי זיך קלאר אז דער אייבערשטער שטייט נעבן אים 

בשעת ער דאוונט און ער הערט צו יעדעס ווארט וואס ער בעט אים, "ְּבַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל 

ֶאת ְּדָבָריו", וואלט ער זיכער געדאוונט אזוי ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול, ְוָהָיה ְמַדְקֵּדק ְמאֹד ְלַכֵּון 

ווי עס דארף צו זיין און ער וואלט מכוון געווען יעדע איינציגע ווארט ווי אזוי ער זאגט 

 עס ארויס.

דאס רעדן צום אייבערשטן בויט אויף די אמונה אינעם מענטש, ווי מער מען רעדט 

אמונה. מען הייבט אן שפירן אז צום אייבערשטן אלץ שטערקער ווערט אויפגעבויט די 

דער אייבערשטער איז דא און דעמאלט גייען אוועק אלע פחדים און דמיונות; אז דו 

וועסט רעדן צום אייבערשטן יעדן טאג וועט אוועק גיין פון דיר אלע דמיונות און 

 פחדים, דיינע נערוון וועלן דיר ווערן שטארק.
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דיינע פחדים פאר דיין ווייב תחי', וואס  זייער גוט טוסטו אז דו דערציילסט נישט

 דארף זי וויסן דיינע שוואכקייטן.

דו שרייבסט מיר אז דו האסט עס נאך פאר קיינעם נישט דערציילט ווייל דו 

שעמסט זיך; זייער גוט טוסטו, זאלסט עס ווייטער נישט דערציילן פאר קיינעם, 

של עולם מיין קאפ דריידט זיך "רבונו דערצייל עס נאר פארן אייבערשטן, זאג אים: 

מיר, איך שפיר יעדע מינוט ווי עפעס גייט פאסירן מיט מיר, איך האב אזוי מורא, איך 

ווייס אליינס נישט פון וואס איך האב מורא. בעט איך דיר אייבערשטער העלף מיר 

 ארויס גיין פון די שלעכטע מחשבות, איך ווייס אז אלע מחשבות רעות זענען עצת היצר,

דער יצר הרע וויל מיר דערשרעקן מיט אומזיסטיגע שרעק און די אלע מחשבות זענען 

נאריש און פוסט, פונדעסטוועגן זענען זיי אזוי שטארק אז זיי נעמען מיר פשוט איבער 

מיין גאנצע מח אז איך קען נישט טראכטן פון עפעס אנדערש, און דאס מאכט מיר זייער 

 אפגעשוואכט.

ער, טאטע זיסער, העלף מיר איך זאל גלייבן באמונה שלימה אז הייליגער באשעפ

דו ביסט דא מיט מיר, און גארנישט קען צו מיר פאסירן נאר אויב דו באפעלסט; העלף 

מיר איך זאל שפירן ווי דו ביסט מיט מיר, העלף מיר איך זאל האבן אזא קלארע אמונה 

מיר, אזוי וועל איך האבן א  אז עס זאל מיר נישט אנגיין וואס מענטשן זאגן אויף

 שטארקע מח מיט שטארקע נערוון. ווייל שטארקע נערוון קומט פון א שטארקע אמונה.

העלף מיר איך זאל שטענדיג געדענקען אז עס איז גארנישט דא אויסער דיר, העלף 

מיר בזכות אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, בזכות דער הייליגער 

רבי שמעון בר יוחאי, בזכות דער הייליגער רבי יצחק לוריא אשכנזי, בזכות דער תנא 

רבי נחמן בן פיגא  –הייליגער רבי ישראל בעל שם טוב, בזכות דער הייליגער רבי 

מברסלב, און אינעם זכות פון זיין תלמיד רבי נתן מברסלב, ובזכות רבינו אליעזר שלמה 

 ן לבי לפניך, ה' צורי וגואלי. אמן כן יהי רצון".מברסלב; יהיו לרצון אמרי פי והגיו

 איך פריי מיר זייער צו הערן פון דיר, שרייב מיר נאך בריוו.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיך פרייען ווען מען האט א געלעגנהייט צו געבן צדקה.

 ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 יאיר.לכבוד ... נרו 

זאלסט קיינמאל נישט אוועק שיקן אן ארימאן פון דיין טיר. אפילו דו האסט נישט 

קיין איין פרוטה אין שטוב וואס צו געבן פאר צדקה, זאלסטו אים כאטש אריין רופן און 
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אים מפייס זיין מיט א גלעזל טרינקען וכדומה, זאג אים שיינערהייט אז דו האסט נישט 

"גלייבט מיר, ווען איך וואלט ווען געהאט נאך וואלט איך יג צו: און ליוואס צו געבן, 

אייך געגעבן מער וכו'", אזוי זאלסטו רעדן צו אים שיינע ווערטער, וועסטו זוכה זיין 

 (בבא בתרא י:):צו ווערן געבענטש פונעם אייבערשטן. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

 ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות", דער וואס בעט איבער דעם ארימאן "ְוַהְּמֵפייסֹו ִּבְדָבִרים, ִמְתָּבֵר 

 ווערט געבענטש פונעם אייבערשטן מיט עלף ברכות.

זיי מחנך דיינע קינדער צו געבן צדקה; מיר געפונען ביי שמואל אז זיין טאטע האט 

 ה, לז:):(ירושלמי פאאים מחנך געווען מיט געבן צדקה, אזוי ווי די הייליגע חכמים דערציילן 

"ַאָּבא ַּבר ַאָּבא ְיָהב ִלְׁשמּוֵאל ְּבֵריּה ְּפִריִטין ִדיֵהא ָּפִליג ְלִמְסֵּכיַנָייא", שמואל'ס טאטע האט 

געגעבן פאר שמואל פרוטות ער זאל דאס אויסטיילן פאר ארימעלייט; אזוי זאלסטו טון 

יעדעס מאל ווען מען קלאפט ביי דיר פאר צדקה, שיק דיינע קינדער צום טיר מיט געלט 

 געבן פאר'ן ארימאן.צו 

זיי מחנך דיינע קינדער זיי זאלן אויך קיינמאל נישט אוועק שיקן קיין ארימאן פון 

טיר, און אז עס מאכט זיך אמאל אז דו האסט נישט קיין כח צו גיין צום טיר זאלסטו 

נישט אויסלערנען דיינע קינדער צו זאגן ליגנט: "די טאטע איז נישט אין שטוב"; סיי 

ס איז א הירוס אין חינוך, אז מען לערנט דאס קינד זאגן ליגנט, חוץ מזה קען ווייל דא

דאס זיין א סכנה ווייל מען קען נאכדעם באמת נישט זיין אין שטוב השם ישמרינו, נאר 

 זאג זיי זאלן זאגן: "די טאטע קען נישט יעצט צוקומען" וכו'.

הר הקדוש וואס זאגט מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג דערמאנען דעם זו

"ְּבַׁשֲעָתא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָרִחים ֵליּה ְלַּבר ָנׁש", ווען דער אייבערשטער האט (וירא, קד.): 

ליב א מענטש, "ְמַׁשֵּדר ֵליּה ּדֹורֹוָנא", שיקט ער אים א מתנה, "ּוַמאן ִאיהּו" און וואס פאר 

אן ארימאן, "ְּבִגין ְּדִיְזֵּכי ֵּביּה", אז  -ָנא" א מתנה שיקט אים דער אייבערשטער? "ִמְּסּכֵ 

 ער זאל טון מיט אים צדקה, וואס דורכדעם וועט ער זוכה זיין צו אלע גרויסע זאכן.

איז ווען דו הערסט קלאפן ביים טיר פאר צדקה, אדער דו זיצט אין בית המדרש, 

יפטאנצן פאר שמחה צו ביי א חתונה וכו' און מען קומט צו דיר נאך געלט זאלסטו או

פון דיין פלאץ אז דער אייבערשטער האט דיר ליב, און ער ווייזט ארויס זיין ליבשאפט 

 צו דיר מיט דעם וואס ער האט דיר געשיקט א מתנה.

האסט היינט געלערנט א בלאט גמרא? האסט אריין געכאפט עפעס גוטס היינט? 

לאט גמרא. און אז דו פארשטייסט זיי נישט קיין בטלן; נעם יעצט א גמרא און לערן א ב

נישט וואס דו לערנסט זאלסטו זאגן די ווערטער אן פארשטיין, אזוי וועסטו זוכה זיין 

 צו אפמעקן אלע דיינע זינד.
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אויך בעט איך דיר זייער זאלסט נישט אריין ברענגען ביי דיר עצבות און מרה 

עס אוועק פון דיר. לאז אפ די עצבות, שוין גענוג געקרעכצט, יעצט הייב  ףשחורה; וואר

 אן דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלעס וואס ער טוט מיט דיר.

מארגן נאכט געפאלט די יארצייט פון מוהרא"ש זכותו יגן עלינו, מיר מאכן א 

 סעודה אין ישיבה און איך האף דיר צו זען.

 א גוטע נאכט.

.l.. 

~~~~~~~~~~ 
 דורך מפיץ זיין פאר אנדערע אידן איז מען שטענדיג פריש און פרייליך.

 יום ג' פרשת יתרו, ט"ז שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

אז דו ביסט אזוי מסופק וכו' און דו ווייסט נישט וואס צו טון וכו' זאלסטו נעמען 

התבודדות; שמועס זיך אויס דיין הארץ און לייג אויס דיינע דעם רבינ'ס עצה פון 

ספיקות צום אייבערשטן כדבר איש אל רעהו, אזוי ווי דו וואלסט זיך אויסגעשמועסט 

מיט דיינ'ס א חבר; בעט אים ער זאל דיר געבן אן עצה דו זאלסט וויסן ווי אזוי זיך צו 

 פירן.

דער רבי האט אמאל געהערט ווי איינער  אז (שיחות הר"ן, סימן רלח)רבי נתן ברענגט 

דאוונט מעריב און ער כאפט אפ די ווערטער: "ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני", האט דער 

רבי געזאגט: "די ווערטער פון 'ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני', דארף מען דאך זאגן מיט 

ב'ע תפילה"; ווייל דער עיקר פראבלעם איז אז מען גרויס כוונה, דאס איז זייער א חשו

ווייסט נישט וואס צו טון, מען האט אויף יעדע זאך ספיקות צי מען זאל טון אזוי צו 

"ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני, רבונו של אזוי, דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן: 

אזוי זאלסטו טון, אז י אזוי זיך צו פירן", עולם געב מיר א גוטע עצה איך זאל וויסן וו

 דו קענסט זיך נישט קיין עצה געבן זאלסטו טון די עצה פון התבודדות.

העלף ארויס מיט וואס דו קענסט נאר צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות 

ימן (ספר המידות, אות שמחה, ספאר נאך מענטשן, וועסטו ווערן פרייליך; אזוי זאגט דער רבי 

"ִמי ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶאת ַהַּצִּדיק, זֹוֶכה ְלִׂשְמָחה", ווער עס פארשפרייט דעם צדיק ווערט טז): 

פרייליך; קוק גוט וועסטו זען אז אלע וואס האבן א שייכות מיט הפצה זענען פרייליך 

 און גוטמוטיג.

רא"ש'ס בעט איך דיר אויך מיין ליבער תלמיד ..., היינט ווען מיר שטייען פאר מוה

יארצייט זאלסטו אנהייבן עוסק זיין אין די גרויסע מצוה פון צוריק ברענגען מענטשן 
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צום אייבערשטן וועסטו אויך זיין פריש און פרייליך; גענוג געווען מיט די עצבות און 

מרה שחורה, גענוג געווען מיט מחלוקת און פאליטיק, שוין צייט אויסצואוואקסן די 

 ן טון פאר אנדערע.קטנות וכו'. הייב א

היינט נאכט וועלן מיר זיך צוזאמקומען אלע מפיצים, אלע וואס פאלגן דעם רבי'ן 

צו די יארצייט  (כמובא בסיפורי מעשיות מעשה ג', מחגר)וואס האט אונז געהייסן אנטרינקען ביימער 

סעודה לכבוד מוהרא"ש זכר צדיק לברכה. וואס זאל איך דיר זאגן, ווען איך דערמאן 

זיך פון מוהרא"ש ווער איך אזוי פרייליך און אזוי רואיג; איך דערמאן זיך וואס 

מוהרא"ש איז אריבער אין לעבן און מיט דעם אלעם האט ער זיך אזוי שטארק 

זיך מחזק געווען און מחזק געווען אידישע קינדער, דאס געבט מיר מוט  -דערהאלטן 

 און מחזק זיין אנדערע מענטשן. ווייטער אנצוגיין אין לעבן, זיך מחזק זיין

 איך האף דיר צו זען אם ירצה ה'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אז מען שטארקט זיך אויפ'ן נסיון, קומט נסים.

 יום ג' פרשת יתרו, ט"ז שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאיר.... לכבוד מיין טייערער 

איך אבער נאכאלץ זייער שטארק דיין אפילו איך האב דיר שוין געשריבן שפיר 

צער; איך קען נישט קומען צו זיך פון וואס דו ביסט אריבער. דו האסט שוין גרייט דיין 

טיקעט צו פארן צו דיין חתונה, דו האסט שוין דיין שטריימל, דיינע בגדים און פלוצלינג 

ראכט אלץ באקומסטו א ידיעה אז די כלה האט אפגעלאזט די שידוך; וויפיל איך ט

אריין אין דעם שפיר איך דיין צער מער און מער. דערפאר וויל איך דיר שרייבן אפאר 

 ווערטער דיר צו מחזק זיין.

נרו יאיר, די גאנצע זאך וואס דו גייסט אריבער איז אלץ לטובה; ... טייערער ליבער 

וויל איך דיר דו טראכסט צי איינער שטייט אונטער דעם און צוגערעדט די כלה וכו', 

זאגן אז "יא, איינער שטייט אונטער איר", דאס איז דער הייליגער באשעפער, ער שטייט 

אונטער אלעס וואס גייט אריבער אויף א מענטש, ער ברענגט די שוועריקייט, און אז 

דער מענטש דערהאלט זיך איז ער זוכה צו גרויסע ניסים. נסיון האט די אותיות פון 'נס', 

 וואס מען שטארקט זיך איבער א 'נס'יון איז מען זוכה צו גרויסע 'נס'ים.דורך דעם 

דעריבער בעט איך דיר זאלסט ווייטער אנגיין מיט דיינע שיעורים כסדרן; קום 

ווייטער אין ישיבה און באהאלט זיך נישט פון קיינעם. עס איז נישט דיין פראבלעם, 

לט דיר, ווייל עס האט גארנישט מיט נעם עס נישט אן אלץ א באשולדיגונג אז עפעס פע
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דיר און גארנישט מיט איר, עס האט מיטן אייבערשטן, און אז ער האט אזוי געטון איז 

 דאס זיכער נאר פאר דיין טובה.

זיי מתפלל פאר מיר איך זאל האבן כח ווייטער אנצוגיין מיט די ישיבה וכו', יואל 

 צט זייער חשוב אין הימל.בן ריצא רעכיל, ווייל דיינע תפילות זענען יע

דער אייבערשטער זאגט:  (מדרש אותיות דרבי עקיבא, אות "ד")חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֶאָּלא ֲאִני ִּבְלָבד", מענטשן האבן פיינט אן  -"ְּבֵני ָאָדם ׂשֹוְנִאים ַלָּדל, ְוֵאין ִמי ֶׁשאֹוֵהב ַלָּדל 

י ֵאיִני ֵמִׁשיבֹו ִמְּלָפַני ֵריָקם", ווען אן ארימאן איך האב אים ליב, "ּוְכֶׁשָּבא ָּדל ִּבְתִפָּלה ְלָפנַ 

ארימאן דאוונט צו מיר שיק איך אים נישט אוועק מיט ליידיגע הענט, אזוי ווי עס שטייט 

"ַאל ָיׁשֹב ַּד ִנְכָלם וגו'", "ַוֲאִני ְמָקֵרב ְׁשִכיָנִתי ֶאְצלֹו ְּבָכל יֹום", און איך בין  (תהלים עד, כא):

"ָקרֹוב ה' ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב"; זעט מען ווי  (תהלים לד, יט):וי עס שטייט זיי מקרב צו מיר, אזוי ו

חשוב עס איז ביים אייבערשטן ווען א צעבראכענע הארץ קומט צו אים, בפרט א בחור 

וואס איז אן אמת'ער ארימאן, ער האט דאך גארנישט אין לעבן, ובפרטי פרטיות וואס 

יך שוין פארגעשטעלט אז אט אט הייבסטו שוין גייט יעצט אריבער אויף דיר, דו האסט ז

אן דיין לעבן, און יעצט ביסטו ווייטער אליינס. זאלסטו יעצט בעטן פאר דיר און פאר 

 .אנדערע אידן, ווייל דיינע תפילות זענען זייער חשוב ביים אייבערשטן

ַהָקדֹוׁש ָּברּו  "ֶׁשֵאינֹו ַמִּביט (מדרש אותיות דרבי עקיבא, שם):קוק ווייטער וואס חז"ל זאגן 

הּוא ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ֶאָּלא ְּבָדל" דער אייבערשטער קוקט יעדע רגע צום ארימאן, אזוי ווי 

"ְוֶאל ֶזה ַאִּביט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח"; "ְוָעֵרב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא  (ישעיהו סו, ב):עס שטייט 

ַהָּׁשַמִים", זייערע תפילות זענען זיסער ביים קֹול ִּדְבֵריֶהם יֹוֵתר ִמָּכל ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּתַחת 

 אייבערשטן מער ווי יעדע קול וואס איז נאר פארהאן אויף דער וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זיך אפלערנען פון מוהרא"ש זצ"ל צו העלפן אידישע קינדער.

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 תשע"ט לפ"קשנת 

 לכבוד ... נרו יאיר.

היינט איז דער יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק לברכה; מוהרא"ש האט זיך אוועק 

נאר  -געגעבן זיין גאנצע לעבן פאר אידישע קינדער און גארנישט געהאט דערפון 

 בזיונות און שפיכות דמים.

אין זיין לעבן;  מען קען זיך נישט פארשטעלן ווי פארשעמט מוהרא"ש איז געווען

אלע האבן אים געלייגט אין דער זייט, אלע האבן גערעדט אויף אים, און ער האט זיך 
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צאמגעליטן צרות און יסורים מבית ומחוץ, אבער ער איז ווייטער אנגעגאנגען צו מחזק 

זיי האט מוהרא"ש די מערסטע מחזק געווען און  –זיין אידישע קינדער. בפרט בחורים 

 ש געווען פאר זיי. זיך מוסר נפ

מוהרא"ש האט געזאגט אז ווען ער וועט ארויפקומען אין הימל וועט ער 

איבערדרייען דעם בית דין של מעלה זיי זאלן נישט דן זיין קיין בחורים אויף דאס וואס 

זיי פאלן נעבעך אראפ אין עבירות, ווייל זיי זענען נישט שולדיג, זיי ווילן חתונה האבן. 

גט וויינען טאג און נאכט אויף בחורים אראפצונעמען די גזירה וואס מיר מוהרא"ש פלע

האבן אז מען קען נישט חתונה האבן יונג בקדושה ובטהרה; ער האט זיך מוסר נפש 

געווען און זיך איינגעשטעלט זיין לעבן פאר דעם, ער האט שיעור נישט באקומען זעכצן 

זיי זאלן חתונה האבן  -רים און מיידלעך בחו -יאר תפיסה פארן העלפן אידישע קינדער 

 יונגערהייט ווען זיי זענען נאך ריין בקדושה ובטהרה.

מוהרא"ש איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן ווען ער איז אלט געווען זעכצן 

יאר; ער האט געטראפן א קליינעם ספר "משיבת נפש", א ספר וואס רבי אלתר פון 

אט געמאכט, ער האט צוזאמגענומען שטיקלעך התחזקות טעפליק זכותו יגן עלינו ה

פון ליקוטי הלכות אין דאס געדרוקט אין דעם ספר. דער ספר האט אים אויפגעפלאמט 

זיין הארץ, און ביי די פיר און צוואנציג יאר, שנת תשכ"ד לפ"ק, האט מוהרא"ש 

אס זענען געקומען אנגעהויבן שרייבן בריוון פון התחזקות פאר בחורים און יונגעלייט וו

צו אים בעטן חיזוק. פון די בריוון איז געווארן דעם ספר "אשר בנחל" וואס האט אין 

זיך איבער זיבעציג טויזנט בריוו פון התחזקות און עצות פאר יעדן מענטש און פאר 

 יעדן פראבלעם.

יעצט ווען מיר שטייען אין די טאג פונעם יארצייט דארפן מיר געדענקען וואס 

מען קען נישט זיין א ברסלב'ער חסיד נאר אז רא"ש פלעגט אונז שטענדיג חזר'ן: "מוה

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן "; אזוי ווי דער רבי זאגט מען לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ן

"ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים ְּבתֹו ִסְפרֹו", די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיק,  קצב):

געפונט זיך אין זיינע ספרים; ווער עס לערנט די ספרים פון הייליגן רבי'ן דער איז א 

ברסלב'ער חסיד, און אז מען לערנט נישט די ספרים האט מען נישט קיין שייכות מיטן 

רבי'ן. מיט דעם וואס מען קען די פאליטיק פון ברסלב, מען קען די מענטשן פון ברסלב, 

מיט דעם האט מען נאך נישט מיט ברסלב, נאר אז  -ונגע לייט די אלטע לייט, און די י

מען לערנט די ספרים פון רבי'ן האט מען א שייכות מיטן רבי'ן. אזוי אויך אז מיר ווילן 

האבן שייכות מיט מוהרא"ש דארפן מיר לערנען די ספרים פון מוהרא"ש, בפרט די 

 בריוו וואס דארט איז מוהרא"ש.
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ען זיך שוין אינעם פערטן יארצייט פון מוהרא"ש זכר צדיק היינט ווען מיר געפונ

לברכה זאלסטו זיך בארעכענען וואס דו קענסט טון צו העלפן נאך אידן וויסן פון די 

ווי מוהרא"ש,  -זיסע עצות פון הייליגן רבי'ן; קוק וואס הייסט א לב טוב, א עין טוב 

זען ווי דאס האט אים געטוישט ווען ער האט זיך דערוויסט פון רבי'ן און ער האט גע

זיין לעבן און געזען אז מען קען נישט באקומען די ספרים, דעמאלט איז געווען זייער 

שווער צו טרעפן די ספרים פון רבי'ן, האט ער מחליט געווען אז ער גייט דאס דרוקן 

עבן; און פארשפרייטן פאר די גאנצע וועלט, און אזוי האט ער געטון במשך זיין גאנצע ל

ער האט געדרוקט און געדרוקט און געדרוקט אזוי פיל אז עס נאך נישט געווען אין די 

היסטאריע אז א מענטש זאל דרוקן אזויפיל ספרים וויפיל מוהרא"ש האט געדרוקט 

במשך זיין לעבן; דאס דארפן מיר נאכמאכן, ווי מער מען קען פארשפרייטן פאר די 

 יעדן איינעם צוריק צו קומען צום אייבערשטן.וועלט אז עס איז דא א וועג פאר 

מענטשן פרעגן: "ווער האט גע'ירש'נט די ירושה פון מוהרא"ש?" אלע קענען מיר 

האבן א חלק אין די ירושה; ווער עס דרוקט די ספרים פון מוהרא"ש נעמט א חלק אין 

 די ירושה.

שפיטאל בעט, מוהרא"ש האט געשריבן אינעם בריוו מאנטאג פרשת יתרו פון זיין 

"ִהְׁשַאְרִּתי ַאֲחַרי ְירּוָׁשה ְגדֹוָלה ְוֵהם ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות "ַאֶׁשר פיר טעג פאר'ן הסתלקות: 

איך האב  ַּבַּנַחל" ֶׁשִמְסַּתֵּכם ְּכָבר ַעד ַהָּׁשָנה ַהּזֹו ְּלַמְעָלה ִמִּׁשְבִעים ֶאֶלף ִמְכָּתִבים",

, "ְוָלֵכן ֲאִני וואיבערגעלאזט א ירושה 'שאלות ותשבות אשר בנחל' זיבעציג טויזנט ברי

ְמַבֵּקׁש ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַּתַעְזרּו ִלי ֶׁשֵּיֵצא ָּכל ֶחְלֵקי ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות 'ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל' 

בעט איך אלע אנשי שלומינו, העלפט מיר דרוקן אלע בענדער 'אשר ָלאֹור עֹוָלם", 

יעדע זאל נעמען א באנד "ָּכל ֶאָחד ֶׁשִּיַּקח ַעל ַעְצמֹו ַּכָּמה ְּכָרִכים ְלַהְדִפיס ֶאת ֶזה",  בנחל',

דאס איז די איינציגסטע ירושה וואס  "ְוֶזה ַהְירּוָׁשה ַהְיִחיִדית ֶׁשִהְׁשַאְרִּתי ִמֶּמִּני", צו דרוקן,

ן די איך לאז איבער נאך מיר; זאלסטו העלפן דרוקן אשר בנחל וועסטו האבן א חלק אי

 ירושה.

"ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאי ַאיי ַמייֶנע מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה בזה הלשון: 

ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער אּון ַּתְלִמיִדים, ַאז ִאיר ָזאְלט ָאְּפְדרּוְקן ִדי ַאֶלע ְּבִריְוון אּון ֶמען ָזאל ֶעס 

י ַאֶלע ְסָפִרים ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן: "ָּכל ִאיֶּבעְרְדרּוְקן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל. אֹויף ִד 

ַהְּזֻכּיֹות ְׁשמּורֹות", ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָזאְגן ַאז ָנאר ֶער ָהאט ִדי ֶרעְכט ָדאס צּו ְדרּוְקן. ָנאר 

ד פּון "ַאֶׁשר ֶיעֶדער ֶמעג אּון ֶקען ֶעס ְדרּוְקן, אּון ִאי ָזאג צּו ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְדרּוְקן ַא ַּבאנְ 

ַּבַּנַחל" ֶוועט ֶזען ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה פּון ִהיְמל. ִדי ְּבִריְוון ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעַראֶטעֶוועט 

ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ָּבחּוִרים אּון ִאיְנֶגעַלייט, אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחֶלק 

 ִאין ָדאס ָאְּפְדרּוְקן".



תשע"ט ִמְשָּפִטים| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יט    

די עצות און ער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען פארשפרייטן די ספרים ד

פאר די גאנצע וועלט אונזער גאנצע לעבן; מיר זאלן גיין אין די וועגן פון מוהרא"ש, 

 נישט קוקן אויף קיינעם נאר טון און טון פאר אידישע קינדער.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט אן ערליכע חבורה.מען מוז זיך האלטן 

מוהרא"ש זצוק"ל  יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר

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

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

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

נאכ'ן דיר נישט זען אזוי לאנג און נישט הערן פון דיר האב איך זיך זייער שטארק 

געפריידט דיר צו זען פאריגע וואך ביים ליל שישי שיעור; אינמיטן שיעור האב איך דיר 

ט. איך האב געוואלט רעדן מיט דיר נאכ'ן באמערקט און זיך זייער שטארקט געפרייד

 שיעור אבער איך האב געדארפט אהיים גיין.

וויל איך דיר זאגן אז עס איז זייער וויכטיג זיך צו האלטן אין א חבורה פון ערליכע 

אידן; עס מוז נישט זיין דוקא אונזער חבורה "היכל הקודש", אבער מען מוז האבן א 

 ו מען געהערט און וואו מען איז זיך מחזק.חבורה פון ערליכע חברים ווא

עס טוט מיר זייער וויי צו זען אז תלמידים קומען נישט נאך די חתונה ווייטער אין 

ישיבה, מען ווערט אריינגעטון אין זוכן פרנסה וכו' וכו' ביז מען קילט זיך אפ; נישט 

 –ן גוטע חברים דוקא אז מען קומט נישט אין ישיבה, נאר דאס אז מען לעבט אליינס א

 דאס איז נישט גוט.

דערפאר יעצט ווען איך האב דיר געזען ביים שיעור ליל שישי האב איך געהאט א 

 מורא'דיגע שמחה, זעענדיג אז דו האסט נאך א געפיל אין רבי'ן.

 איך האב דיר ליב; איך וויל רעדן מיט דיר.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 



תשע"טִמְשָּפִטים פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כ | 

 בחורים דארפן זיך אביסל אויסגעבן.

מוהרא"ש זצוק"ל  יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר.

איך שעם זיך אביסל פון דיר אז איך האב דיר נאכנישט באצאלט מיינע טיקעט'ס; 

 ע צייט.איך האף צום אייבערשטן אז איך וועל דיר עס קענען באצאלן ביז א קורצ

אז דו קענסט אראנזשירן א טריפ פאר די בחורים וואלט דאס געווען פאר מיר א 

גרויסע הילף; דו פלעגסט יעדעס יאר נעמען די בחורים זיך גליטשן אויף די שניי. עס 

 איז זייער וויכטיג פאר קינדער און בחורים זיך אביסל אויסצוגעבן.

זאל גיין מיט די בחורים זיך  מוהרא"ש האט מיר כמה פעמים געזאגט אז איך

אביסל גליטשן אויף די שניי ווייל בחורים דארפן זיך אויסגעבן; די בחורים לערנען 

 ברוך ה' זייער פלייסיג, אבער מזמן לזמן דארפן זיי זיך אביסל אויסגעבן.

א גרויסן יישר כח פאר'ן העלפן די ישיבה חודש'ליך; דער אייבערשטער זאל דיר 

 ת די מצוה פון צדקה זאלסטו זוכה זיין צו האבן הצלחה אין אלע ענינים.העלפן אז בזכו

איך האב נישט קיין שום שטיצע פון אינדרויסן, נאר דאס ביסל וואס מיינע 

 תלמידים העלפן מיר.

 מיינע אויגן זענען געוואנדן נאר צום אייבערשטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די וואס זענען מחזק, דארפן התחזקות.

מוהרא"ש זצוק"ל  יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של - יתברך בעזרת ה'

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר

האברך ... נרו יאיר האט מיר געשריבן אז דו האסט אים געשריבן ווי שטארק דו 

ממש מחי' ביסט זיך מחי' מיט די בריוון וואס איך שרייב דיר יעדן טאג; דו האסט מיר 

 געווען.

מענטשן מיינען אז דער וואס איז מחזק אנדערע דער דארף נישט קיין חיזוק; אבער 

 ):, פיסקא אפרשת נשא ספרי(עס איז פונקט דער היפך פון דעם. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

; זאגט אויף דעם מוהרא"ש אז דאס מערסטע דארף מען "םְמחּוָזִקיַה  ֶאָּלא ם"ֵאין ְמַחְזִקי

(סוכה  ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶּמּנּו -"ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו חזק זיין די וואס זענען מחזק אנדערע, ווייל מ

אויף  –; די וואס זענען עוסק אין צוריק ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן "נב.)



תשע"ט ִמְשָּפִטים| פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כא    

ר זיי פארלייגט זיך דער יצר הרע אסאך מער זיי צו צעברעכן. דעריבער האב איך זייע

 הנאה צו הערן פון דיר אז דו ביסט זיך מחי' מיט די בריוון.

הלוואי זאלסטו נעמען די קונטרסים "עצתו אמונה" און דאס פארשפרייטן פאר 

 אנדערע, זאלן זיך נאך מענטשן מחי' זיין און זיך צוריקקערן צום אייבערשטן.

רשטער זאל יישר כח פאר'ן געבן דיינע צדקות צו העלפן די ישיבה; דער אייבע

 דיר העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה זאלסטו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

..l. 
~~~~~~~~~~ 

 דערהאלט זיך, וועסטו זוכה זיין צו טרעפן דיין שידוך.

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 ... נרו יאיר.לכבוד מיין טייערער 

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

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

 מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

ך יעדעס מאל דו קומסט אין ווען דו וואלסט געוואוסט ווי שטארק איך פריי זי

 ישיבה לערנען די הייליגע תורה וואלסטו זיכער מער געקומען.

גלייב מיר, מיין הארץ גייט מיר אויס פאר דיר יעדעס מאל ווען איך טראכט פון 

דיר אז דו האסט נאך נישט זוכה געווען צו טרעפן דיין שידוך. איך בעט יעדן טאג פאר 

דיר שוין געבן דיין שידוך, ובעיקר בעט איך אז דו זאלסט  דיר ביים אייבערשטן ער זאל

 זיך קענען דערהאלטן ביז דו טרעפסט דיין שידוך.

איך פארשטיי אז דו ביסט מער נישט באקוועם אין ישיבה צו זיצן מיט יונגע 

בחורים, בשעת דיינע חברים און אפילו יונגערע בחורים פון דיר זענען שוין חתונה 

 סטו קומען לערנען און הערן חיזוק אין ישיבה.געהאט, דאך זאל

איך בעט דיר ... נרו יאיר, דערהאלט זיך; נאך אביסל וועסטו זוכה זיין צו טרעפן 

 דיין שידוך.

... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 



תשע"טִמְשָּפִטים פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כב | 

 צדקה ברענגט גרויסע וואונדער.

מוהרא"ש זצוק"ל  יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של - בעזרת ה' יתברך

 תשע"ט לפ"קשנת 

 .תחי' ...מרת 

איך האב אייך שוין אסאך געשריבן וועגן אייער מאן נרו יאיר, ווי שטארק איך 

פריי זיך אים צו זען אין ישיבה לערנען און דאווענען; ווען ער האט א פרייע מינוט 

צווישן איין ארבעט אינעם צווייטן כאפט ער זיך ארויף אין ישיבה צו לערנען און 

 דאווענען.

איך בעט יעדן טאג פאר אייך און פאר אייער מאן אז איר זאלט זוכה זיין צו 

 הצלחה.

ווען איר דארפט עפעס אדער עפעס טוט אייך וויי וכו' זאלט איר גיין צום פושקע 

און אריינלייגן צדקה; איר זאלט לייגן די פרוטות מיט ביידע הענט און דערביי בעטן 

דעם אייבערשטן וואס איר דארפט וועט איר זען גרויסע וואונדער. אזוי ווי דער רבי 

ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ְּתִפיָּלתֹו " ן מה; אות צדקה, סימן כז):(ספר המדות, אות תפלה, סימזאגט 

 ווען מען גיבט צדקה מיט ביידע הענט ווערן אנגענומען די תפילות. ",ִנְׁשַמַעת

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

טער זאל ענק העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה דעם חודש ... דאללער; דער אייבערש

 זאלט איר זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועגן לייגן "נעיל פאליש".

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .יאירלכבוד מיין טייערער ליבער ... נרו 

יישר כח פאר'ן העלפן די ישיבה מיטן צושטייער געבן פאר די רענט פון דעם חודש 

... דאללער; דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה זאלסטו 

 מצליח זיין אין אלע ענינים.

דו האסט מיר געפרעגט בשם דיין ווייב תחי' צי זי מעג לייגן "נעיל פאליש" 

 אויף די נעגל פון איר פוס.כאטשיג 

די שאלה איז צי דיין ווייב וויל וויסן וואס איך זאג, צי דו ווילסט וויסן; אויב וויל 

זי בכלל נישט הערן וואס איך זאג, אין אנדערע ווערטער זי וויל דאס סיי ווי טון, דאן 
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וועט נאר איז נישט כדאי צו שטעלן א ווידערשטאנד, ענדערש זיך נישט קריגן ווייל עס 

ערגער מאכן, אבער אז "זי" וויל וויסן וואס איך זאג זאלסטו איר זאגן אז דער ראש 

 ישיבה זאגט "ענדערש נישט".

מוהרא"ש האט קלאר געזאגט פאר די פרויען פון אנשי שלומינו אז זיי זאלן נישט 

ט דאס לייגן "נעיל פאליש" מכמה טעמים וואס איז נישט נוגע צו וויסן; אבער אז זי ווע

 סיי ווי טון איז נישט כדאי זיך צו שפארן.

טייערער ... נרו יאיר, שטארק זיך און מאך פרייליך דיין ווייב, לעב מיט איר אזוי 

ווי דו האסט געלערנט פון מוהרא"ש, אן חומרות און אן פרישות וכו' וכו', און געב איר 

 ליבשאפט.

דערפאר ווילן זיי יעצט שפירן  זייער אסאך מאל קומט דאס פון א שווערע יוגענט,

 "זעלבסטשטענדיג" וכו', וכו'.

 איך האב זייער הנאה פון דיין התנהגות.

... 

~~~~~~~~~~ 
 עס איז נישט כדאי צו לייגן "נעיל פאליש".

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .תחי' ...מרת 

גרויסן דאנק פאר'ן העלפן די ישיבה מיטן צושטייער געבן פאר די רענט פון א 

דעם חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה 

 זאלט איר זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע ענינים.

"נעיל אייער מאן האט מיר געפרעגט אין אייער נאמען צי מען מעג שמירן 

 פאליש", איר ווילט וויסן צי אויף די נעגל פון די פוס מעג מען יא.

אז איר פרעגט מיר וועט איר אוודאי טון וואס איך וועל אייך ענטפערן, ווייל אויב 

איר ווילט נישט טון וואס איך וועל זאגן וואלט איר דאך נישט געשיקט אייער מאן דאס 

ס איז נישט כדאי, ענדערש זאלט איר זיך צוריק פרעגן. וועל איך אייך ענטפערן אז ע

 האלטן דערפון.

מוהרא"ש פלעגט זאגן אן א שיעור מאל פאר אלע פרויען פון אנשי שלומינו אז 

 מען זאל נישט לייגן "נעיל פאליש" מכמה טעמים.

אין זכות פון פאלגן וואס צדיקים זאגן וועט איר זוכה זיין צו ערליכע קינדער, און 

ס איר פרובירט דאס מערסטע אכטונג צו געבן אויף צניעות זאלט איר זוכה בזכות ווא
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(ספר המדות, אות צו בנים הגונים, אזוי ווי דער רבי זאגט  –זיין צו די ברכה פון הייליגן רבי'ן 

 ."ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים" בנים, סימן ט):

 טייערער מאן ... נרו יאיר, ער איז זייער באליבט ביי מיר.א גריס פון אייער 

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי ארבעט מען אויף שלעכטע מדות?

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 מרת ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

 ;אס דער רבי האט געזאגט פאר ר' שמואל אייזיק זכרונו לברכהנעמט די עצה וו

 זאלסטו בלוט אביסל וועגן" (חיי מוהר"ן, סימן תמא): אמאל האט אים דער רבי געזאגט

 !"אויס עס קרעכץ? וועלט יענע און וועלט די פארלירן

נטש ווערט געבוירן מיט מידות וואס מען דארף מע אז יעדער איר זאלט וויסן

ער אז און אז אלעס קומט זיך אים, שטענדיג מיינט . דאס וואס א מענטש אויסארבעטן

 נישט אויסגעארבעט. ךאיז אייביג גערעכט דאס קומט פון די בלוט וואס מען האט נא

 א אז הייסט דאס ;"התבודדות" פון דער רבי געגעבן אן עצהאונז אויף דעם האט 

ער זאל זאגן פאר'ן אויסשמועסן זיין הארץ פארן אייבערשטן, זיך זאל  מענטש

נאר  ,שטארק עס באדערט אים אז ער האט די נישט גוטע מידה וכו' וכו' יוואייבערשטן 

אז א מענטש איז למשל  .דהימען קען אויסארבעטן א מ י אזוידאס איז די וועג וו

פארלירט און ער יך אויף רעגט זער  ך,געפערליממש  ,מידה פון כעסגעשלאגן מיט די 

 ערהאט געטון דארף ער כאפט זיך וואס ער  ,קומט צו זיךער נאכדעם ווען איז זיך וכו' 

 .דאס אויסרעדן צום אייבערשטן

לן קיין ין קריג זענען אנגעקומען בחורים פון פו'פאראז מוהרא"ש האט דערציילט 

ן געבליבן אין אומאן, אומאן און ווען די קריג האט אויסגעבראכן זענען זיי שטעק

 .צו וואוינען האבן זיי זיך מסדר געווען אינעם קלויז אוזיי האבן נישט געהאט וווויבאלד 

ער פלעגט זיי ארויסטרייבן און שרייען אויף און דער שמש האט דאס נישט ליב געהאט 

רבינ'ס " שפעטער פלעגט מען הערן ווי ער וויינט ביים !טע"גייט אייך פון דאנ :זיי

 ?וואס וויל איך פון די בחורים? וואס שריי איך אויף די בחורים ,"רבונו של עולם :ציון

געמיינט מען האט נאכדעם זיי האבן דאך נישט קיין שטוב, זיי זענען דא פארווארפן", 

אבער אביסל אז דער שמש וועט מער נישט שרייען אויף זיי, און מען איז געווען זיכער 
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ער האט זיך גערעגט איבער גע'חזר'ט נאכאמאל און נאכאמאל, דאס שפעטער האט זיך 

האט מוהרא"ש אויף זיי און נאכדעם געמאכט התבודדות פארוואס ער רעגט זיך, 

ל און נאכמאל אפילו ער פארלירט זיך נאכאמא ,חסיד רע'דאס איז א ברסלב" :געזאגט

העלף מיר באשעפער ' ןגייט ער אלץ צוריק צום אייבערשטן און בעט דער אייבערשט

 .'"איך זאל זיך נישט אויפרעגן

אין  ;אייבערשטןפאר'ן דערציילן צו דאס איז די עצה פאר שלעכטע מידות, דאס 

וי אזוי אנהייב איז דאס זייער שווער ווייל דער מענטש וויל זיך נישט זען אין שפיגל ו

ס אויף סתם תפילות ועדרייען דעם שמצו ער איז נאקעט וכו', עס איז גרינגער אוועק 

דעריבער וועט דאס זיין שווער אויס צו דערציילן. אבער אז מען ברעכט דאס  ,ובקשות

אייבערשטן אלע פאר'ן מען דערציילט און  ןמען טוט זיך אויס פארן אייבערשט ,דורך

כטע נאטורן, יעדן טאג נעמט מען אפאר מינוט און מען שלעכטע מחשבות און שלע

וואס וועט זיין מיט מיר? איך האב די שלעכטע מידה און דאס " :בעט דעם אייבערשטן

אינגאנצן  מען ארבעט צייט די מיט און בעסער, דאס ווערט, דאס" צוליב געטון איךהאב 

 אויס די מידות.

סל אבי וועגן, אייזיק שמואל: "אייזיק שמואלר'  פאר געזאגט רבי דער האט דאס

 בלוט זאלסטו פארלירן די וועלט און יענע וועלט? קרעכץ עס אויס!"

 .מאל איר שרייבט מיר סאיך האב הנאה יעדע

... 
~~~~~~~~~~ 

 נישט ווערן צעבראכן אז דער שידוך האט זיך נישט אויסגעארבעט

מוהרא"ש זצוק"ל  שבט, יומא דהילולא שליום ד' פ' יתרו, י"ז  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .מרת ... תחי'

יישר כח פאר'ן העלפן די ישיבה מיטן געבן פאר די רענט פון דעם חודש ... 

דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה זאלט איר 

 זוכה זיין צו האבן הצלחה אין אלע ענינים.

ך זייער איר זאלט נישט נעמען צום הארצן די גאנצע מעשה פון די איך בעט איי

 שידוך אז די כלה האט אפגעלאזט דעם שידוך.

עס טוט יעדן איינעם זייער וויי און נאך מער טוט דאס אייך וויי ווייל איר זענען 

געווען די שדכנ'טע און איר שפירט א שולד געפיל, דער יצר הרע רעדט אייך איין אז 

 ענט שולדיג.איר ז
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וויל איך אייך מחזק זיין אז איר זאלט ווייטער עוסק זיין אין שידוכים בפרט פאר 

הבחור ... נרו יאיר וועלכער איז א טייערער בחור און איז ביי מיר ווי אן אייגן קינד, 

אויך איז די מיידל א טייערע מיידל וכו', איי פארוואס און פארווען האט דאס פאסירט? 

 ישט מיט אונז, דאס איז אלעס מן השמים.דאס האט נ

פארשטייט זיך אז די וואס האבן ליב לשון הרע ורכילות וועלן יעצט שרייבן 

ביכער, רעדן און פלוישן על דא ועל הא, דאס האט אבער נישט מיט אונז; מיר דארפן 

בן ווייטער טון דעם רצון ה' עוסק צו זיין בישוב העולם, מאכן שידוכים און רחמנות הא

 אויף בחורים און מיידלעך.

איך בעט אייך נאכאמאל איר זאלט זיך נישט שפירן שולדיג; נישט איר זענט 

שולדיג, נישט דער בחור ... איז שולדיג און די מיידל איז אויך נישט שולדיג. אזוי איז 

נגזר געווארן און מען דארף דאס אננעמען באהבה ווי א גלעט פונעם אייבערשטן און 

 פרובירן צו מאכן נאך שידוכים.שוין 

 יישר כח פאר'ן אננעמען די חיזוק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די גרויסע זכות פון העלפן די ישיבה.

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .תחי' ...מרת 

צושטייער געבן פאר די רענט פון א גרויסן דאנק פאר'ן העלפן די ישיבה מיטן 

דעם חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז בזכות די צדקה זאלט 

 איר זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע וועגן.

איך שפיר ווי איך דארף אייך שרייבן אז עס איז שוין א לענגערע צייט וואס אייער 

נעמט צוזאם פון אלע תלמידים חודש'ליך  מאן העלפט מיר מיט אזא געטריישאפט, ער

געלט צו קענען צאלן די רענט פון די בנין הישיבה וואס קאסט מיר לעת עתה פופצן 

די רענט פון די סקול וואס קאסט פיר  -טויזנט דאללער א חודש, און צוגאב צו דעם 

 טויזנט דאללער.

ווארן דא אין ישיבה איר ווייסט דאך אוודאי וויפיל בחורים זענען געראטעוועט גע

און וויפיל משפחות זענען אויפגעשטעלט געווארן בזכות די ישיבה; ווען איך וואלט 

געהאט די לחץ אויף מיין קאפ צו דארפן צאלן דאס אלעס וואלט איך נישט געקענט 

 געבן די שיעורים און שרייבן די בריוון.
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זאכן וואס ווערן געטון איר מיט אייער מאן נרו יאיר נעמען א חלק אין אלע גוטע 

 דא אין ישיבה וכו'.

איך וואונטש אייך איר זאלט נאר האבן גליק און נחת פון אייערע קינדער, מיט 

 אלעס גוט'ס.

א גריס פון אייער מאן נרו יאיר, ווען ער ארבעט נישט כאפט ער זיך אריין אין 

 ישיבה מיט א חומש, א משניות וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 צייט זאלסט דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע גוט'ס וואס ער גיבט דיר.שוין 

ד' פרשת יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

וואס קרעכצסטו אזוי? דאנק דעם אייבערשטן אויף די חסדים וואס ער טוט מיט 

 דיר.

נישט וואס טוט זיך אפ אויף דער וועלט? וואס פאר א צרות עס גייט דו זעסט 

אריבער אויף אידישע קינדער? ווער עס הערט די נייעס זעט מיט די אויגן וואס דער 

גאנצער מענטש איז, ווי דער ניגון גייט אין ברסלב: "אט איז מען דא, אט איז מען דארט, 

ינער ווייסט נישט וואס עס גייט זיין דעם אט ליגט מען שוין אויפן אייביגן ארט"; קי

 קומענדיגן מינוט.

נעכטן איז געווען אין די נייעס אז א בחור איז געפארן צו זיין ישיבה מיט זיין בייק, 

השם  -אינמיטן וועג האט אים א קאר אראפגעקלאפט און ער איז נפטר געווארן 

ון די שווערע עקסידענט ישמרינו; האסט אויך אודאי געהערט די שרעקליכע נייעס פ

; הבחור ...וואס האט פאסירט דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת קודש מיט אונזער חבר 

ער איז געפארן א נסיעה אויף מקומות הקדושים אין אייראפע, עס איז געווען אייז אויפן 

וועג און דער קאר אין וועלכער ער איז געזיצן האט זיך איבערגעדרייט און ער איז נעבעך 

דער אייבערשטער זאל זיך מרחם זיין אויף אים און  -נאך אלץ נישט אויפגעשטאנען 

 אויף אלע חולי ישראל ער זאל האבן א רפואה שלימה.

עס איז נישט שייך אויסצורעכענען וואס עס גייט אלץ אריבער אויף מענטשן; א 

מען דריידט  מענטש ווייסט נישט וואס גייט פאסירן מיט אים דעם קומענדיגן סעקונדע.

זיך ארום מיט טענות ומענות אויפן רבונו של עולם, מען קרעכצט און מען וויינט אויף 

דאס און אויף יענץ, בשעת דער אייבערשטער מאכט דאך אזויפיל חסדים פאר'ן מענטש, 
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חכמים "ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו", ווי די הייליגע  (תהלים קלו, ד):אזוי ווי עס שטייט 

"ְלעֹוָלם ֲאִפילּו ַּבַעל ַהֵּנס ֵאינֹו ַמִּכיר ְּבִניסֹו", דער מענטש וואס האט די  (נדה לא.):זאגן 

 ניסים, ווייסט אליינס נישט וואס פאר א ניסים דער אייבערשטער טוט מיט אים.

אנשטאט קרעכצן און וויינען הייב אן דאנקען דעם אייבערשטן, זאג אים: "רבונו 

דיר פאר אלע חסדים וואס דו טוסט מיט מיר", און רעכן אים אויס  של עולם, איך דאנק

בפרטי פרטיות וואס ער טוט מיט דיר. אפילו דו האסט זאכן וואס גייט נישט אזוי ווי דו 

ווילסט, וועסטו דאס נאכדעם בעטן, אבער קודם קוק אביסל אויפן לעבן מיט א גוט 

 אויג.

קיינעם און זיכער נישט מיט דיין ווייב; מיט גיי נישט אריין אין קיין וויכוחים מיט 

וויכוחים וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען. געב נאך פאר דיין ווייב; וואס וויל זי שוין 

פון דיר? סך הכל אויפשטעלן א ערליכע שטוב, ממילא איז נישט כדאי צו טענה'ן. 

מען געבט נאך,  געדענק וואס איך זאג דיר שטענדיג: "מען ווערט נישט קלענער ווען

 און מען ווערט נישט שטערקער ווען מען פירט אויס".

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איבער טייטשן די בריוון אויף ענגליש.

יום ד' פ' יתרו, י"ז שבט, יומא דהילולא של מוהרא"ש זצוק"ל  - בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפ"ק

 .תחי' ...מרת 

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

דעם חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל ענק העלפן אז בזכות די צדקה זאלט 

 איר זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע וועגן.

איר אליינס ווייסט נישט וואס איר טוט מיט'ן איבער טייטשן די בריוון אויף 

ואס קענען נישט ליינען אידיש זענען זיך אזוי שטארק מחי' מיט ענגליש; וויפיל אידן ו

 דעם, דאס טוישט זייער לעבן, זייער שלום בית און זייער צוגאנג צו די קינדער.

דערפאר בעט איך אייך איר זאלט זיך שטארקן מיט'ן מתרגם זיין די בריוו ביתר 

ית פיגא' אבי צו מתרגם שאת וביתר עוז; עס איז כדאי אויפצוגעבן דאס טיטשן אין 'ב

זיין די בריוו. א צווייטע טיטשער איז גרינג צו טרעפן אבער א צווייטן וואס זאל מתרגם 

 זיין איז נישט קיין גרינגע זאך.
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א גריס פון אייער מאן ... נרו יאיר, איר האט זוכה געווען צו א טייערע יונגערמאן 

 וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פון אלע עבירות.משניות שלעפט ארויס 

 רט קטןשבט, שנת תשע"ט לפ חיתרו, י" רשת' פה יום - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 .איך פריי זיך זייער צו הערן פון דיר אז דו ביסט זיך מחי' מיט די בריוו

א שיעור זאלסטו זיך מאכן עבירות  נעארויס קריכן פון דייאינגאנצן אז דו ווילסט 

אפילו דו פארשטייסט נישט וואס  ;יעדן טאג זאלסטו זאגן פרקים משניות .משניותאין 

דאך זאלסטו זאגן פרקים משניות יעדן טאג און דאס וועט דיר ארויס נעמען  -דו לערנסט 

 ָהֲאָנִׁשים אֹוָתן "ֶׁשֲאִפיּלּו (שיחות הר"ן, סימן יט):אזוי ווי דער רבי זאגט  .פון דיין בלאטע

ֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַּבֲעֵבר ֶׁשְרִגיִלין ַעד, ָרָעה ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה, ְמֹאד ַהְּקֻדָּׁשה ִמן ָהְרחֹוִקים

ער טוט עבירות  -קדושה די ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז זייער ווייט פון 

ן, ַהּכַֹח ֶׁשל און ער איז שוין אראפ געפאלן אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי כֵ  מנא לצלןרח

ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום; 

אי ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה; ְּבַוַּד 

ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך 

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

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

 .שלעכטס

נתן געפרעגט דעם רבי'ן: "צי תורה קען  ביווען דער רבי האט דאס געזאגט האט ר

אויך העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית 

", האט דער רבי געשריגן אויף אים און געזאגט: "דו מנא לצלןהוצאת זרע לבטלה רח -

וייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז?! תורה איז העכער פון אלעס, אפילו א מענטש ו

 מנא לצלן,הוצאת זרע לבטלה רח -ל אין די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית ירגאיז וואס 

אויב וועט ער לערנען יעדן טאג תורה וועט ער ארויס קריכן פון אלעם שלעכטס און 

 ".ווערן אן ערליכער איד

 .נט נאכט וועט נישט זיין קיין שיעורהיי

 א גוטן טאג.

... 
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~~~~~~~~~ 
 זיין באמת קלוג און זיך נישט טענה'ן און מתווכח זיין אין שטוב.

 רט קטןשבט, שנת תשע"ט לפ חיתרו, י" רשת' פה - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

זייער און ג וזייער קלסט טאקע יט שטענדיג זיין גערעכט? בוזמאז דו מיינסט דו 

ט זיך זל מיט דיין ווייב תחי' וויייגעלונגען אבער מיט דעם וואס דו טענה'סט זיך אזויפ

 ווייל מיט וויכוחים, אלע די אפ ; לאזנישטאויך ארויס אז דאס ביסל שכל האסטו 

נישט ווי דו ג ודו קענסט זיין קל יך וווז .ערגעץ נישט אנקומעןן ועסטו איו וויכוחים

 .ך ווי דו קענסט העלפן דיין ווייבוז נסט אויספירן,קע

בירן מיט אלע דיינע ון אריין אין אזא שיינע שבת זאלסטו פרעיעצט ווען מיר גיי

דער ס"מ ווייסט אז שבת איז א  ;תר זיין אבי עס זאל זיין שלום אין שטובוכוחות צו מו

מאכט ער עס זאל זיין  צייט וואס א מענטש קען זיך צוקלעבן צום אייבערשטן, דערפאר

זאל זיך מען ער ברענגט דערצו אז מחלוקת אין אידישע שטובער צווישן מאן און ווייב, 

 .מען גייט אריין אין שבת קודש צעקריגטערהייטביז אויף שטותים והבלים  ןטענה'

פארוואס יענץ איז און עסן פארוואס דאס איז נאך נישט גרייט פאנשטאט זיך אוי

אין די גמרא ווערט אראפגעברענגט  ;כט, העלף דו אנגרייטן דעם שבתנאך נישט געמא

(שבת ווי די הייליגע תנאים און אמוראים האבן געהאלפן אין שטוב צוגרייטן דעם שבת 

רב ספרא האט אפגעברענט דעם קאפ פונעם בהמה לכבוד שבת, רבא האט אליינס  קיט.):

געזאלצן די פיש, רב הונא האט אנגעגרייט די ליכט, רב פפא האט געמאכט די קנויטן, 

רב חסדא האט געשניטן די גרינצייג, רבה און רב יוסף האבן געהאקט האלץ, רבי זירא 

יקלעך האלץ, רב נחמן בר יצחק האט אליינס האט אנגעצינדן די פייער מיט קליינע שט

 א זיין צו מקבל אן זיך גרייט מעןאריין געברענגט אלע קליידער און כלים אזוי ווי 

 אלעס האבן אמוראים און תנאים הייליגע די ווי דעם פון מען זעט; גאסט ע'חשוב

 אלע פאר געפאסט האט עס אז. שמחה מאס גרעסטע די מיט שבת לכבוד געטון אליינס

 שטוב. אין העלפן צו פאסטן אויך דיר מעג שבת דעם אנגרייטן העלפן צו צדיקים

 ;גלייך ווען דו ענדיגסט ליינען דעם בריוו זאלסטו אהיים גיין ,איך בעט דיר זייער

מאכט דיר חרוב און ער נעמט דיר אוועק פון דיין ווייב און קינדער  ,... לאז שוין אפ דעם

דיין ווייב העלף  .ווארטן אויף דירוואס דיין לעבן, גיי אהיים צו דיין ווייב און קינדער 

 .אנגרייטן דעם שבת וועסטו זוכה זיין צו האבן דעם גן עדן אויף די וועלט

 א גוטע נאכט.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 בעטן דעם אייבערשטן ווי באשולדיגן און וויי טון די ווייב.ענדערש 

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

ביי דיר אז נישט פועל'ן נאך אלץ ל שרייבן און רעדן צו דיר קען איך ינאך אזויפ

כן צו זיין גערעכט? דו מיינסט אז ונישט זאון דו זאלסט נישט טענה'ן מיט דיין ווייב 

עס איז א מצוה צו אויספירן, אז דו ביסט מהדר מיט אלע חומרות שטענדיג אויסצופירן? 

 !ן וויי טון דיין ווייב?'מער שכר אויבן אין הימל מיט באקומעןדו וועסט אז מיינסט דו 

דו ווייסט דאך אז 'שלום בית'  ;געווען, הייב אן לעבן מיט שלום גולאז שוין אפ, גענ

ל גערעדט צו אונז פון שלום ידער רבי האט אזויפ ת.איז ביים רבי'ן געווען א יסוד היסודו

איר נאר גן מיט די ווייב, ינישט קרזיך מיר זאלן אז ר געווען יבית און אונז אזוי מזה

 .)הר"ן, סימן רסדשיחות (האלטן חשוב און טייער 

 פארצייל ן,'רבי דעם ; פאלגוואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן

אים אויף די שפראך  צו און רעד דיר אויף אריבער גייט וואס אלעס אייבערשטן פאר'ן

 .וואס דו ביסט צוגעוואוינט צו רעדן, וועסטו זיכער זען בקרוב דיין ישועה

כוחים מיט דיין ווייב וכו' וכו' בעט דעם אייבערשטן ויאנשטאט טענה'ן און פירן ו

נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: "ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת,  בייעדן טאג וועסטו זען א נס. ר

אויב א מענטש וועט רעדן צום אייבערשטן און בעטן אויף א זאך פערציג טעג, וועט 

 ער עס זיכער באקומען".

(תקוני זוהר, תיקון  דער זוהר הקדוש זאגט אום שבת; רעגןוצאויפזיך נישט אכטונג  געב

בֵֹתיֶכם ְּבכֹל ֵאׁש ְתַבֲערּו א" (שמות לה, ג):פסוק  אויפן מח): ", ער לייגט צו ַהַּׁשָּבת ְּביֹום מֹׁשְ

 אכטונג אויך מען דארף וואך גאנצע א"; ַהַּׁשָּבת ְּביֹום 'ַעסּכַ 'ַה  איין ווארט "א ְתַבֲערּו ֵאׁש

 צו נישט געבן אכטונג מער נאך מען דארף שבת אבער, כעס אין ווערן צו נישט געבן

דיין  צו שיין רעדן וועסט דו אז שטוב; אין פרייליך זיין זאל אז עס און זען כעס אין זיין

 טוישן.וועט זיך אלעס  ו זען וויטסווייב ווע

 סל סבלנות.יאבאז מען האט  נ'סן מיט גוט'מען קען אלעס פועל ,געדענק

 זאלסט האבן א פרייליכן שבת.

 זאלסט איר דאס איבערגעבן נאך פאר שבת ,שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייבאיך 

 .איך וויל עס זאל זיין שלום ביי דיר אין שטובווייל 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 א שאד אפצולעבן א לעבן מיט טענות און קריגערייען.

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

 תחי'.... מרת 

איך האב אים געבעטן נרו יאיר וואו איך האב געשריבן א בריוו פאר אייער מאן 

וויל איך אייך בעטן איר זאלט אים העלפן  ;רייען וכו''ער זאל שוין אפלאזן אלע טענה

וכו' נאר עס פאסט אים נישט אייך ן מיט ער וויל און ווארט צו זייווייל  ,שלום מאכן

בעט איך אייך  .זען פון זיין מיינונגצו ער ווייסט נישט ווי אזוי זיך ארויס  ,אנצוהייבן

אפילו ער איז נישט גערעכט . וועט זיך אלעס טוישןאזוי איר זאלט אים ווייזן א שמייכל 

יעצט איז נישט קיין צייט פון  ;גוזאלט זיין קלזאלט איר נישט קוקן אויף דעם, נאר איר 

אז די מאכן זיכער און ג ויעצט איז א צייט צו זיין קל ,איז גערעכטעס וועלן ווייזן ווער 

אים א שמייכל וועט איר זען ווי ער וועט זיך פרייען צו  טווייז .פאלט נישטעשטוב צ

 .שיין רעדןצו אנהייבן און ן עריק שמייכלצוער וועט  ,דעם

כמינו ח ...קריגןצו זיך עס זאל זיין ווערד גאנצע לעבן אז  ידדען ווי לאנג איז 

וואס לעבט  "ָקאּבַ " עס איז דא א פליג וואס הייסטאז  )נט.(חולין זאגן  זכרונם לברכה

און בלאזן גן זיי זיך יקר -פאר  'ןאינגאנצן איין טאג און אנשטאט זיך צו פרייען מיט

 אּיָ ַמ ּבְ  ְסָחאִּד  ָזאֹוְלַבר ְמח ּהֲחִזיֵתיזכר: "ן 'די נקיבה זאגט פאראיינער אויפן צווייטן, 

איך האב געזען ווי ", ִלי ַדַעתֹוְוָלא ה ּהִמיֵני ְמַצתּו ּהֲעֵלי ִתיַבתֹו, ְואְסִדיִניןּבִ  ַר ּכָ ְוִאי ְסִליקּו

סט מיר נישט אין וואסער און דו הא מענטש וואס איז געשווימען א סןהאסט געבי וד

, דערפאר גיי איך נישט רעדן מיט דיר פאר זיבן ט צו עסןואויך האבן בל פן איך זאלוגער

ך עאזא פנים האבן נעב ...איין טאג און זיי קריגן זיך פאר זיבן יארקוים זיי לעבן יאר! 

פאר אייביג בט דא אויף דער וועלט יימען בלאז מען מיינט  ,מענטשן וואס קריגן זיך

 ,שוין יוצא געווען אלע שיטות זיך צו קריגן דאס גאנצע לעבן איז אזוי קורץ.בשעת 

צו זיין  טנישט צו זיין גערעכט, נאר זע כטזו ;בויען די שטובזען צו יעצט דארף מען 

 איבער און רעדט שיין.ערשט קלוג און זיין דער וואס בעט 

אים שיינע  טזאגאון א שמייכל פאר אייער מאן  טווייז ,תחי'... איך בעט אייך מרת 

צוריק געבן  אייךער וועט אז זען איר , וועט "איך האב דיר ליב" :אים טזאג ,ווערטער

שמייכלט צו א שפיגל זעט 'אז מען  ,דאס לעבן איז אזוי ווי א שפיגל; גוטע ווערטער

יק און אז מען ווייזט א זויערע פנים צום שפיגל זעט מען מען ווי איינער שמייכלט צור

אריין א פרייליכע אטמאספער אין  ט'ספרייליך און ברענג 'סזייט .א זויערע פניםצוריק 

די קינדער, דער מאן, אלע  - פרייליךאיז יעדער אייער שטוב; אז די מאמע איז פרייליך 

 זענען פרייליך.
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בפרט פאר א אידישע מאמע  ,רינג צו זיין פרייליךעס קומט נישט אן גאז איך ווייס 

וואס איז באפארעט מיט די שטוב ארבעט וכו' וכו', דאך זאלט איר פרובירן מיט אלע 

כוחות צו זיין פרייליך, בעט'ס דעם אייבערשטן אז איר זאלט זיין אין א גוטע גוסטע און 

עְלף ִמיר ִאיך ָזאל ַזיין ִאין ַא "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶה אייביג זיין גוט אויפגעלייגט. בעט'ס: 

 ָזאל ַזיין ְפֵרייִלי גּוֶטע ָמאד אּון גּוט אֹויְפֶגעֵלייְגט; ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי

אּון ִניְׁשט ַזיין ַאזֹוי ֶדעְּפֶרעְסט, ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזי ִאין ִמיר; ֶווען ִאי ִּבין ִניְׁשט גּוט 

ייט ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט ִווי ִאי ִוויל, ַמיין ַמאן אּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְרן ַאזֹוי אֹויְפֶגעֵלייְגט גֵ 

ִוויל ְּתׁשּוָבה טּון,  ֶצעְּבָראְכן אּון ַפאְרְקַלאְּפט צּוִליּב ִמיר. ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאי

 .ִאי ִוויל ֶמער ִניְׁשט ְׁשֵרייֶען אּון ְּבָלאְזן ְוכּו' ְוכּו'"

מיט די הענט ביי די שבת ליכט  ןשטיי זאלט איר צינדט אן די שבת ליכטאיר ווען 

צום אייבערשטן, ווייל יעדע  נט'סאון וויי 'ספנים און בעטאייער אויף ארויפגעלייגט 

מאן און קינדער וכו' הערט דער אייער פאר אייך, בעט פאר איר תפילה וואס 

 אייבערשטער.

 א פרייליכן שבת. איך וואונטש אייך איר זאלט האבן

... 

~~~~~~~~~~ 
 מחנכים זאלן נישט אויסזאגן וואס זיי הערן פון די קינדער.

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

 .מרת ... תחי'

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

דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה זאלן חודש ... 

 ענק מצליח זיין אין אלע ענינים.

איר קענט זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון זיין א טיטשער און מחנך זיין 

אידישע קינדער צו אמונה, צניעות און מידות טובות; אשריך בעולם הזה, וטוב לך 

 לעולם הבא.

אכטונג נישט צו דערציילן פאר אנדערע וואס איר הערט פון די מיידלעך; א  גיבט

טיטשער פון קליינע מיידלעך ווייסט אלע סודות וואס טוט זיך ביי זיי אין שטוב. קליינע 

קינדער דערציילן אויס אלע סודות; איין קינדער דערציילט ווי די עלטערן קריגן זיך, 

ן מאוויס אין שטוב, איין קינד דערציילט אז איר מאמע איין קינד דערציילט אז זיי האב

שערט זיך נישט אירע האר וכו' וכו', דאס אלעס און נאך זאכן וואס די טיטשער הערט 
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נאר פאר די מנהלת תחי', אדער זאלט איר מיר "קיינעם" טאר מען נישט דערציילן פאר 

 טון. שרייבן די פרטים וכו', מיר וועלן וויסן וואס מיר האבן צו

די מעשה וואס האט פאסירט די וואך וכו', וועל איך רעדן מיט די עלטערן זיי זאלן 

 זיך פירן בצניעות וכו'.

 נאכאמאל, א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס איר טוט מיט אונזערע קינדער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך ווארט צו רעדן מיט דיר.

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

 .לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר

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

... דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה זאלסטו מצליח 

 זיין אין אלע דיינע וועגן.

זייער געפרייט דיר צו זען ביי די יארצייט סעודה פון מוהרא"ש זכר איך האב זיך 

 צדיק לברכה.

איך האב געוואלט רעדן מיט דיר, פארוואס ביסטו נישט צוגעקומען מיר באגריסן? 

איך בענק מיר אזוי שטארק דיר צו זען, ענדליך זע איך דיר אין ישיבה וואו דו האסט 

 פארברענגט דיינע יונגע יארן.

אף אז דו לערנסט נאך יעדן טאג חומש מיט אביסל משניות, דורכדעם איך ה

 וועסטו האבן הצלחה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 טיי אוונט פאר'ן כולל היכל הקודש.

 ערב שבת קודש פרשת יתרו, י"ט שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר וזוגתו תחי'.

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

פון דעם חודש ... דאללער; דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות די מצוה פון צדקה 

 זאלן ענק האבן הצלחה אין אלע ענינים.

איך דאנק אייך פאר'ן אוועק געבן אייער שטוב צו מאכן דעם ערשטן "טיי אווענט" 

 ולל "היכל הקודש".פאר'ן כ
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ביי די טיי אווענט האב איך זיך דערמאנט וואס הרב הקדוש מסאטמאר זכותו יגן 

עלינו האט אמאל געזאגט פרייטאג צו נאכטס ביים טיש ווען עס איז געווען א גרויסער 

עולם און מען האט זיך געשטופט: "איך האף אז מוצאי שבת ביים דינער וועט אויך זיין 

 (עיין תנא דבי אליהו רבא, פרק יז):, און ער האט דערביי געטייטשט דעם מדרש אזא געדרענג"

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָׂשה ְוִנְׁשָמע", איז דאך געווען א מורא'דיגע געדרענג, "ִמָּיד 

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה", מען זאל ברענגען געלט צו בויען דעם משכן, 

לייך געווארן פלאץ ווייל יעדער איז זיך צולאפן, ודפח"ח; האב איך געטראכט אז איז ג

ביי אלע שיעורים קומט צו לויפן אן עולם, אבער ווען מען בעט הילף פאר'ן מוסד ווערט 

 ליידיג. 

עס איז טאקע געווען אינגאנצן א מנין וכו', אבער פאר מיר מיינט עס אסאך; צו 

 האבן ארויסגעוויזן זייער הארץ מיר צו העלפן. זען די פאר תלמידים וואס

אדרבה, גיי ארויף אין כולל קוקן ווי די יונגעלייט לערנען בהתמדה רבה, אזאנס 

 וואס מען זעט נישט ערגעץ אנדערש.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~
 בין איך אפשר ארויסגעפאלן פון די ליסטע פון שידוכים?

 שאלה:
 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

יאר, און איך בין שוין אינגאנצן מיואש, איך גלייב נישט אז איך וועל נאך אמאל  21איך בין א בחור פון 

א חתן ווערן. יעדן צווייטן טאג ווערן נאך א בחור אין מיין ישיבה א חתן, בחורים וואס זענען א יאר צוויי יונגער 

אין ישיבה. איך ווייס אז אלעס איז באשערט פון הימל, אבער איך שפיר אז פון מיר, און נאר איך בלייב זיצן 

 איך בין עפעס ארויסגעפאלן פון די ליסטע פון שידוכים.

איך בין זייער צעבראכן, א טאג וואס מיין חברותא קומט נישט, בלייב איך שלאפן ביז חצות און איך 

יך קען זיך אליין נישט גלייבן אז איך בין אנגעקומען צו דאווען ביחידות. בעצם בין איך א גוטער בחור, און א

אזא מצב, כ'האב נישט גע'חלומ'ט אז איך וועל אנקומען צו דעם. פון אינדרויסן דערקענט מען גארנישט אויף 

 מיר, אבער אינעווייניג בין איך צעבראכן אינגאנצן, איך האב נישט קיין טעם אין מיין לעבן.

אפאר נסיונות צו קוקן מאוויס און איך האב זיך ב"ה איינגעהאלטן. איך ווייס איך האב געהאט לעצטנס 

אז יעדעס מאל איך האלט זיך איין פון צו טון עבירות בין איך אין די מדריגה פון יוסף הצדיק, אבער דאס 

אין באפרידיגט מיר נאכנישט, איך האב אזוי סאך נסיונות יעדן טאג און איך האלט עס מער נישט אויס, מ

 יבוא עזרי?

 איך האף דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר קענען מחזק זיין.

 יישר כח

 תשובה:

 יום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הבחור ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דיינע כוחות ווייטער אנצוגיין איך בעט דיר זייער דו זאלסט זיך שטארקן מיט אלע 

מיט דיין לערנען און דאווענען און אזוי ווייטער; וויסן זאלסטו אז יעדער איינער האט 

א שידוך, דו וועסט אויך א חתן ווערן, מען דארף נאר האבן אסאך סבלנות אויס צו 

 ווארטן ביז דער אייבערשטער העלפט.

"ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְמצֹא  ת, אות חיתון, סימן ו):(ספר המידוטו די סגולה וואס דער רבי זאגט 

ִזּוּוגֹו, ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְקרֹות ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים", וועם עס גייט שווער צו טרעפן א 

"ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה  (במדבר ז, א):שידוך זאל זאגן אסאך די "קרבנות הנשיאים"; פון 

ת ַהִּמְׁשָּכן", ביזן סוף, וואס דאס איז די קריאה וואס מען ליינט חנוכה (עס איז ְלָהִקים ֶא 
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געדרוקט אין יעדע סידור ביי קריאת התורה, קריאה לחנוכה), און ווען דו ענדיגסט זאגן 

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל די "קרבנות הנשיאים", בעט דעם אייבערשטן: 

יווג אינעם זכות וואס איך האב געפאלגט דעם הייליגן רבי'ן זוכה זיין צו טרעפן מיין ז

און געזאגט די קרבנות הנשיאים; העלף מיר באשעפער איך זאל שוין זוכה זיין צו 

א פלג גוף, און עס איז  -טרעפן מיין זיווג, עס איז מיר אזוי שווער צו זיין איינער אליין 

אליינס, איך וויל חתונה האבן וכו' וכו'"; מיר זייער שווער צו זיין ערליך ווען איך בין 

אזוי זאלסטו זיך אויסוויינען יעדן טאג צום אייבערשטן, אים בעטן נאכאמאל און 

נאכאמאל און נאכמאל ער זאל רחמנות האבן אויף דיר און דיר שוין באגליקן מיט דיין 

 שידוך.

צעבראכן ווען  דער עיקר בעט איך דיר זייער, זאלסט זיך שטארקן און נישט ווערן

דו זעסט אז עס גייט אריבער נאך א טאג און נאך א טאג און עס ריקט זיך גארנישט; דו 

טראכסט כל מיני מחשבות וואס וועט זיין, 'אפשר וועל איך שוין אזוי בלייבן', 'ווער 

און אזוי ווייטער, די אלע שלעכטע מחשבות וואס דער יצר הרע  –וועט מיר נעמען?' 

 ן אין אלע בחורים.ברענגט אריי

אלע בחורים טראכטן דאס פאר זיי טרעפן זייער שידוך, אבער דו טראכט נישט 

אזוי; טראכט גוט, ווארט אויס פאר דיין ישועה און טו וואס דו האסט צו טון. פאלג 

דעם רבי'ן און זיי מקיים אלע עצות וואס ער זאגט וועסטו בודאי געהאלפן ווערן בקרוב 

 ממש.

וואס דו האסט נסיונות צו קוקן מאוויס, די בעסטע זאך פאר דעם איז בנוגע דאס 

אז דו זאלסט זיך מאכן א שיעור אין משניות; ווער עס זאגט משניות ווערט אפגעהיטן 

 פון אריין פאלן אין גיהנום.

"ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב  (עמוד מא):דער חיד"א זכר צדיק לברכה ברענגט בשם מדרש תלפיות 

חֹו ֶׁשל ֵגיִהנֹום, ּוִמי ֶׁשִהְרָּבה ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות ֵאינֹו ַמִּניחֹו ְלִהָּכֵנס ָׁשם"; ווען א יֹוֵׁשב ַעל ִּפְת 

מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל קומען די מלאכי חבלה און ווילן אים אריין שלעפן 

אין גיהינום, קומט אשר בן יעקב און פרעגט דעם מענטש צי ער האט געלערנט משניות, 

ענטש געלערנט משניות טראגט ער אים אריין אין גן עדן. דער חיד"א אויב האט דער מ

"ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו", 'ְׁשֵמָנה' איז די אותיות  (בראשית מט, כ):טייטשט מיט דעם דער פסוק 

'ִמְׁשָנה', אז אשר בן יעקב זעט אז א מענטש וואס האט געלערנט משניות, "ְוהּוא ִיֵּתן 

 ,"וועט ער זוכה זיין צו גן עדן; דאס איז נישט נאר לאחר הפטירה דאס איז ַמֲעַדֵּני ֶמֶל

נאך יעצט ווען מען לעבט. ווען א מענטש לערנט משניות היט עס אים אפ פון די מלאכי 

חבלה וואס ווילן אים אוועק שלעפן פונעם אייבערשטן, דערפאר אז דער יצר הרע וויל 
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דיר ווייזן עבירות רחמנא לצלן, זאלסטו שוין  דיר שלעפן צום טיר פון גיהנום, ער וויל

 אנהייבן צו לערנען משניות וועט דאס דיר ראטעווען פון אלעם שלעכטס.

אפילו דו פארשטייסט נישט קיין איין ווארט וואס דו לערנסט, דאך זאלסטו 

ווייטער לערנען די משניות אן פארשטיין; זאג די ווערטער פון די הייליגע תורה ווייל 

 וועט דיר ראטעווען פון אלעם שלעכטס. דאס

... 
 


