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דאווענען מיט מנין ברענגט פרנסה בריווח, ווי אויך אז די קינדער זאלן 

 אויפוואקסן ערליך.

 יום א' פרשת שלח, כ' סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

מאל א טאג, שחרית מנחה מעריב מיט אז דו וועסט גיין אין שול דאווענען דריי 

מנין וועסטו נישט קרעכצן אזוי אויף פרנסה; מוהרא"ש פלעגט שטענדיג זאגן: "אז 

מען דאוונט מיט מנין וועט מען האבן געלט". אויב דו ביסט אויפגעשטאנען שפעט און 

ן מיט דעם אלעם זאלסטו מקפיד זיין צו דאווענע -עס איז שוין נישט דא קיין מנינים 

, אז מען זאל (אורח חיים, סימן צ, סעיף ט)נאר אין שול, אזוי ווערט גע'פסק'עט אין שלחן ערוך 

 דאווענען אין בית המדרש.

"ִמי ֶּׁשֶּיׁש לֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵאינֹו  (ספר המידות, אות תפילה, סימן לו):דער הייליגער רבי זאגט 

לּות ְלָבָניו", ווער עס האט שול אין זיין שטאט און ער גייט ִנְכָנס ְלָׁשם ְלִהְתַּפֵּלל, ּגֹוֵרם ּגָ 

נישט אין שול דאווענען ברענגט ער אז זיינע קינדער זאלן דארפן גיין אין גלות; דאס 

לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס האט צו טון גיין אין (ברכות ח.), איז א מאמר חז"ל 

אין גלות? נאר מען קען זאגן פשוט, אז די שול מיט דעם אז די קינדער זאלן נישט גיין 

קינדער זעען ווי דער טאטע גייט נישט אין שול וועלן זיי אויך נישט גיין אין שול, וועלן 

זיי האבן א גלות לעבן; ווייל אז די קינדער האבן נישט קיין טאטע וואס איז זיי מחנך 

יי וועלן זיך וואלגערן אין די און גייט מיט זיי דאווענען וועלן זיי האבן א גלות לעבן, ז

 גאסן רחמנא לצלן.

 זיי געזונט, איך דארף לויפן צו די בחורים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נישט אהיימברענגען דעם סמארטפאון אין שטוב!

 יום ב' פרשת שלח, כ"א סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר 

ס דו דארפסט האבן פאר די ארבעט ווייל עס ברענג נישט אהיים דיין טעלעפאן ווא

קען דיר חרוב מאכן דיין גאנצע שטוב; אז דו דארפסט האבן א סעלפאון פאר די שעות 

דאס איז איין זאך, און דאס דארף אויך זיין געפילטערט וכו', אבער  -וואס דו ארבעטסט 

חרוב געמאכט  ווען דו גייסט אהיים זאלסטו עס נישט אהיים ברענגען. דאס האט שוין

 אסאך שטובער פון קאפ ביז פוס; שפעטער ווען מען כאפט זיך איז זייער ביטער.
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 איך האף אז דו וועסט מיר פאלגן, וועט דיר גוט זיין.

... 

~~~~~~~~~~ 
איבער די פלעי "די פארלוירענע בת מלך"; די חלום וואס איז פארווירקלעכט 

וויליאמסבורג; די געוואלדיגע עצות  "מוסדות היכל הקודש ברסלב" אין –געווארן 

 פון הייליגן רבי'ן געבט א נייע לעבן פאר א מענטש.

 יום ג' פרשת שלח, כ"ב סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

היינט נאכט קומט פאר די פלעי וואס די מיידלעך פון "בית פיגא" שטעלן פאר; 

ערשטע מעשה פון סיפורי מעשיות, פון די אבידת בת מלך, זע  זיי גייען אויסשפילן די

אז דיין ווייב זאל קענען קומען. די פלעי וועט זיין סיי היינט דינסטאג, און אויך מארגן 

מיטוואך; זיי מפרסם פאר אלעמען אז עס לוינט זיך צו קומען. אלע וועלן אהיים גיין 

 מקום די חודש.מיט התחזקות, דאס וועט זיין די פרויען צוזא

גיי דערצייל פאר איינעם אפאר יאר צוריק אז עס וועט קומען א צייט וואס מיר 

וועלן קענען מחנך זיין אונזערע קינדער מיטן רבינ'ס מעשיות און מיט זיינע לימודים, 

ער וואלט געלאכט פון דיר... אבער ברוך השם מיר האבן זוכה געווען, מיר האבן 

ונזערע קינדער לעבן מיטן רבי'ן, זיי וואקסן אויף מיט א חינוך דערלעבט צו זען ווי א

 וואס וועט זיי באגלייטן זייער גאנץ לעבן.

ווען מיר האבן דערציילט פאר מוהרא"ש אז מיר האבן געקויפט א באס פאר די 

דער זיך  האט צוריק יארן: "דערציילטתלמוד תורה האט מוהרא"ש געשמייכלט און 

ס ע אז מיר, פאר וויליאמסבורג אפגערעדט אין שטיבל ברסלב'ער די געפירט האטוואס 

רף אנגיין דא מען אז געווען מחזק האב איך אים, מנין ברסלב'ע אידן דא קיין נישט איז

 דעמאלט געוויזן אים איך האב מיר זענען געשטאנען אין גאס און; שווער איז עסאפילו 

 באסעס פארן ארום וועלן אביסל נאך אז, געפארן אריבער איז וואס באס קינדער א אויף

 חלומ'ט איר' געזאגט:מיר יענער  האט, ברסלב' תורה תלמוד' ויף:דער געשריבן אויף

האט מוהרא"ש  –א זאך', אבער ברוך השם אז זייןנישט  קיינמאל וועט עס, בהקיץ

יר אז דער חלום איז מקוים געווארן און מיר האבן שיינע מוסדות וואו מ –אויסגעפירט 

 .עצות"קענען מחנך זיין אונזערע קינדער מיטן רבינ'ס 

איך דאנק דעם אייבערשטן אז מיר האלטן שוין דא, מיר האבן א חדר, א ישיבה 

מיר זענען מקיים וואס דער  מיט א סקול וואו די קינדער וואקסן אויף מיטן רבינ'ס עצות,



תשע"ח יםִר בָ ְד | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ג    

קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט "אייערע  (שיחות הר"ן, סימן רט):רבי האט געזאגט 

אז דער רבי האט עס געזאגט מיט א מורא'דיגע ברען  (שם)זיך גיטאן", און ר' נתן שרייבט 

 שוין קינדער די זיין מחנך פון גרויסקייט דאס דעם פון מען זעט און מיט א התלהבות;

בן זוכה געווען אז מיר מיר הא אז ברוך ה'. אייבערשטן מיטן לעבן צו אן יונגווייז פון

 רבי דער ווי אזוי פירן זיך אוןקענען מחנך זיין אונזערע קינדער צו לעבן מיטן רבי'ן 

 .געוואלט האט

האסט אודאי מיט געהאלטן וואס עס האט זיך געטון פאריגע וואך דא אין שטאט, 

; ברוך ווי מען איז מחנך קינדער מיט מחלוקת און גאוה, "איך, איך און נאכאמאל איך"

השם אונזערע קינדער איז מען מחנך זיין מיט תפילה והתבודדות, זיי זאלן וויסן אז וואס 

 זיי דארפן זאלן זיי נאר בעטן דעם אייבערשטן.

זיי מפרסם די פלעי פאר דיין משפחה, חברים און שכנים, זאלן מענטשן הערן די 

 מעשיות פון רבי'ן.

"זיי זאלן מיר הערן איין תורה  ר"ן, סימן שמ):(חיי מוהדער הייליגער רבי האט געזאגט 

מיט דעם ניגון און מיטן טאנץ, וואלט די גאנצע וועלט אויסגעגאנגען"; היינט נאכט 

וועט מען הערן די תורה מיטן טאנץ! מען וועט אויפשפילן די מעשה פון די 

לו מען פארלוירענע "בת מלך", ווי דער רבי לערנט אויס מען זאל נישט אויפגעבן אפי

 פאלט אראפ נאכאמאל און נאכאמאל.

ווערט אן  -ווער עס הערט דעם רבינ'ס ווערטער, זיינע עצות און התחזקות 

ערליכער איד און הייבט אן בענקען צום אייבערשטן. און אפילו ער פאלט אראפ שרייט 

 ער צום אייבערשטן פון דארט.

האט נאך נישט טועם געווען פון מען קען נישט מסביר זיין פאר איינעם וואס 

רבינ'ס עצות, וואס דער רבי געבט אונז; די גאנצע לעבן ווערט געטוישט צום גוטן, מען 

 .הייבט אן לעבן מיטן אייבערשטן א גאנצן טאג

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
די מוסדות היכל הקודש; די הרהורי א תודה והודאה פארן אייבערשטן פאר 

תשובה און התחזקות וואס מען האט אהיימגענומען פון די פלעי "די פארלוירענע בת 

מלך"; מסיבת חומש סעודה; חינוך הייבט זיך אן ביי זיך; "יעדע זאך וואס מען 

 פועל'ט מיט שלעכטן, וואלט מען גרינגער געקענט פועל'ן מיט גוטנ'ס".
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 יום ד' פרשת שלח, כ"ג סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

מיין הארץ איז פול מיט לויב און דאנק פארן אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען 

צו האבן מוסדות וואו מיר קענען מחנך זיין אונזערע קינדער מיטן הייליגן רבינ'ס 

עס אונז איבער געגעבן, א מוסד וואו מיר לימודים אויפן וועג ווי אזוי מוהרא"ש האט 

קענען אריין באקן אין די קינדער פון זייער יוגענט אמונה פשוטה, זיי זאלן לעבן מיטן 

אייבערשטן; "ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ֲּכַהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח 

ֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׂשֵרי ָׁשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, וְ 

אז מיר האבן א ריינע ווינקעלע פאר  -ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָפֶני"  -ָּכַאָּילֹות 

 אונזערע קינדער.

שטעלט א פלעי: "די פארלוירענע בת מלך". נעכטן נאכט האבן די מיידלעך פארגע

"אין וועג האב איך  (סיפורי מעשיות, מעשה א):דער רבי הייבט אן די מעשה מיט די ווערטער 

דערציילט א מעשה וואס ווער עס האט געהערט די מעשה האט געהאט א הרהור 

וקער תשובה"; אלע וואס האבן געזען די פלעי האבן געהאט א הרהור תשובה, אלע צוק

זענען אהיים אנגעפילט מיט חיזוק אז עס איז אייביג דא א וועג ארויס פון יעדע 

 פראבלעם.

זונטאג וועט אם ירצה ה' פארקומען א חומש סעודה אין ישיבה פון די כתה א' 

קינדער; ווער האט געקענט אמאל טראכטן אז מיר וועלן האבן אזא שיינע תלמוד תורה 

יט אמונה פשוטה; א תלמוד תורה וואס די קינדער האבן וואו קינדער וואקסן אויף מ

ליב צו קומען אין חדר, קינדער וואס לעבן מיטן רבי'ן און קינדער וואס גייען הפצה; 

 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו ,דארפן מיר ווייטער בעטן דעם אייבערשטן: "ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי

נּו ה' ֱאֵקינּו ָלֶנַצח", ער זאל אונז ווייטער העלפן מיר זאלן קענען ה' ֱאֵקינּו, ְוַאל ִּתְּטֵׁש 

 מגדל זיין אונזערע קינדער מיטן הייליגן רבינ'ס לימודים.

היינט נאכט וועלן די מיידלעך נאכאמאל פארשטעלן די "פארלוירענע בת מלך"; 

טער זאלן קומען; זע אז דיין ווייב זאל קומען און מיטהאלטן די פלעי, זע אז דיינע טעכ

עס לוינט זיך אפילו צו קומען און צו פארן פון ווייט צו קענען זען וואס דער רבי האט 

"מיין פייערל וועט  (חיי מוהר"ן, סימן רכט; שו):געזאגט פאר איבער צוויי הונדערט יאר צוריק 

עס איז  טליען ביז משיח וועט קומען"; מען זעט ווי די קינדער וואקסן אויף מיטן רבי'ן,

א לעבעדיגע רבי, א לעבעדיגע סיפורי מעשיות; דאס וועט בלייבן איינגעקריצט אין זיי 

 א גאנץ לעבן.
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חינוך הייבט זיך אן ביי זיך; א מענטש דארף זיך אליינס מחנך זיין צו גיין אין שול 

ן דאווענען דריי מאל א טאג, שחרית מנחה און מעריב מיט מנין. א קינד זעט ווי אזוי זיי

טאטע פירט זיך אויף, און אויב דער טאטע איז מזלזל אין דעם, ער קומט שפעט אין 

שול ווען מען האלט שוין טיף אינמיטן דאווענען און ער רעדט אין שול, ברענגט דאס 

אריין אין די קינדער א זלזול צו תפילה און א זלזול צו דאווענען מיט מנין. פארשטייט 

וואס זיי טוען, ווייל ביי זיך אין קאפ טראכט דער טאטע: זיך אז עלטערן כאפן נישט 

"וואס איז שוין? מיינע קינדער זענען דאך נאך יונג וכו", אבער שפעטער ווען די קינדער 

ווערן עלטער אינטערעסירט זיי נישט קיין שול, קיין מנין און קיין דאווענען רחמנא 

 לצלן.

עסט זיך אנגרייטן "נעגל וואסער" וועלן דאס זעלבע איז ביי קיום המצוות; אז דו וו

דיינע קינדער אויך זיין ערליך, זיי וועלן זיך פירן מיט יראת שמים און זיך אויך אנגרייטן 

נעגל וואסער. א טאטע וואס איז מזלזל אין תפילין און אין ציצית, וועלן די קינדער אויך 

ענטשט שטענדיג אין א מזלזל זיין אין דעם, אזוי אויך פארקערט, א טאטע וואס ב

בענטשער, וועלן זיינע קינדער אויך אזוי טון; א טאטע וואס יעדע זאך איז ביי אים כשר, 

ער געבט נישט אכטונג אויף א גוטער הכשר, וועלן די קינדער עסן נבילות וטריפות 

 רחמנא לצלן.

 איך בעט דיר זייער, געב אכטונג נישט צו שרייען און טשעפען דיינע קינדער;

געדענק וואס דער רבי האט געזאגט: "יעדע זאך וואס מען פועל'ט מיט שלעכטן, וואלט 

מען גרינגער געקענט פועל'ן מיט גוטנ'ס", אסאך מאל מיינט מען אז מען וועט שרייען 

וכו' אויף די קינדער וועלן זיי פאלגן, דארף מען געדענקען וואס דער רבי זאגט, אז מיט 

 רינגער און שנעלער גע'פועל'ט.גוטן וואלט מען אסאך ג

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

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך שטארקן צו גיין הפצה; א מפיץ איז גאר א מכובד'יגע פאסטן; מיר דארפן 

פאלגן דעם רבי'ן וואס האט אונז צוואה געלאזט צו גיין הפצה; א מפיץ איז א 

 מקיים עולם מלא".ריכטיגער "

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך וויל וויסן אויב דו ביסט עוסק אין הפצה.
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מיין גאנצע התקרבות צום הייליגן רבי'ן איז נאר געקומען פון הפצה. פאר פופצן 

פון א מפיץ א קליין ספר'ל: "אשר יאר צוריק שנת תשס"ד לפרט קטן האב איך באקומען 

בנחל", און דאס האט געטוישט מיין לעבן; ברוך השם אז דאס האט גורם געווען אז 

מיר זאלן עפענען די ישיבה וכו' וואס דאס האט געטוישט דאס לעבן פון זייער אסאך 

 מענטשן.

ז קוק נישט אן הפצה ווי א פארשעמטע זאך; א מפיץ איז ווי א הצלה מאן, עס אי

נאר דא קיין חילוק, אז דער הצלה מאן לויפט ראטעווען די גוף פון א איד, און דער 

 מפיץ ראטעוועט די נשמה פון א איד.

אז מיר זענען דא ביים רבי'ן דארפן מיר פאלגן דעם רבי'ן; דער רבי הייבט אן די 

פאר זיין "מעשה, אמאל איז געווען א חכם,  (סיפורי מעשיות, מעשה ג):מעשה פונעם חיגר 

טויט האט ער גערופן זיינע קינדער און זיין משפחה, און האט זיי געלאזט צוואה אז זיי 

זאלן 'אנטרינקען ביימער'; איר מעגט עוסק זיין אין אנדערע פרנסות אויך, נאר דאס 

(בספר זאלט איר זען שטענדיג צו טון: 'אנטרינקען ביימער'"; מוהרא"ש איז דאס מסביר 

אז דאס גייט ארויף אויף מקרב זיין מענטשן צום אייבערשטן. ווייל א מענטש  נהרי אפרסמון)

"ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה",  (דברים כ, יט):איז צוגעגליכן צו א בוים, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 

 און מען דארף עס אנטרינקען מיט אמונה.

וואלסטו עוסק געווען אין הפצה מיט דיין ווען דו זאלסט וויסן וואס הפצה איז, 

גאנצע כח און מח! ווען מען געבט א ספר פאר א מענטש וואס איז שוין ביי זיך 

אפגע'פסק'עט אז ער קען שוין נישט האבן קיין תקנה, און ער זוכט נאר ווי אזוי ער קען 

אקומט פון ענדיגן זיין לעבן השם ישמרינו, פלוצלינג קומט צו גיין א מפיץ און ער ב

אים א ספר, א סידי, אדער א קארטל מיט א נאמבער וואו ער קען רופן און הערן חיזוק 

דורכדעם האסטו פשוט געראטעוועט דאס לעבן פון א מענטש, און דאס איז אזוי ווי  –

 דו האסט ממש אויפגעשטעלט אן עולם מלא.

 איך ווארט צו הערן פון דיר אויב דו ביסט עוסק אין הפצה.

 אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים. דער

... 

~~~~~~~~~~ 
 סגולות פאר א שידוך

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר
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עס וואונדערט מיר צי דו לערנסט נאך דיינע שיעורים כסדרן; איך האב דיר שוין 

 איך בענק מיך נאך דיר זייער שטארק.לאנג נישט געזען, 

איך פריי מיר צו הערן פון ... נרו יאיר אז דו העלפסט די מוסד און דו האסט געגעבן 

 פאר די רענט פון חודש ... למספרם ...; אין דעם זכות זאלסטו טרעפן דיין שידוך בקרוב.

ֹו ִלְמצֹא ִזּוּוגֹו, ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו "ִמי ֶׁשָּקֶׁשה ל (ספר המידות, אות חיתון, סימן ו):דער רבי זאגט 

ִלְקרֹות ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים", וועם עס גייט שווער צו טרעפן א שידוך זאל זאגן אסאך די 

"ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן", ביזן  (במדבר ז, א):"ָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים", פון 

אס דאס איז די קריאה וואס מען ליינט חנוכה, עס איז געדרוקט אין יעדע סידור סוף; וו

ביי קריאת התורה, 'קריאה לחנוכה'; ווען מען ענדיגט דאס זאגן, בעט מען דעם 

"רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל יעדער איינער אויף זיין שפראך:  -אייבערשטן 

אס איך האב געפאלגט וואס דער הייליגער רבי זוכה זיין צו טרעפן מיין זיווג בזכות וו

זאגט, אז מען זאל זאגן די קרבנות הנשיאים; העלף מיר באשעפער איך זאל שוין זוכה 

זיין צו טרעפן מיין זיווג, עס איז מיר אזוי שווער צו זיין א פלג גוף, און עס איז מיר 

 תונה האבן וכו' וכו'".זייער שווער צו זיין ערליך ווען איך בין אליינס, איך וויל ח

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'קען נישט ענטפערן אויף מסירת נפש

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד מיין טייערער ליבער ... נרו יאיר

נישט געענטפערט אויף דיין שאלה; עס איז נישט זיי נישט ברוגז אז איך האב דיר 

קיין זאך וואס איך קען דיר ענטפערן אויף דעם, מען קען נישט זאגן פאר א צווייטן זיך 

 צו מוסר נפש זיין.

דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט טון וואס איז ריכטיג פאר דיר, דיין ווייב 

 און פאר דיינע קינדער.

האט מיר איבער געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די רענט פון  האברך ... נרו יאיר

חודש ... למספרם זעקס הונדערט איין און פערציג דאללער; אין זכות וואס דו העלפסט 

 די מוסד זאלסטו זוכה זיין צו מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.
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... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט תהלים און התבודדות, באקומט מען אלע ישועות

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי שטארק איך האב הנאה דיר צו זען ווי דו 

 לאנטש און דו זאגסט תהילים.כאפסט זיך ארויף אין ישיבה יעדן טאג ווען דו האסט 

(ליקוטי מוהר"ן, וויסן זאלסטו אז אין תהלים ליגן אלע ישועות, אזוי ווי דער רבי זאגט 

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

עס וויל תשובה טון זאל זאגן תהילים; ר' נתן פלעגט זאגן יעדן ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה", ווער 

טאג דעם 'יום תהילים', אז מען זאגט יעדן טאג דעם יום ענדיגט מען יעדע וואך גאנץ 

 תהילים.

דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט 'התבודדות'; אז א 

ט דארט און זיך אויסרעדן זיין הארץ מענטש זאל גיין אין א פלאץ וואו קיינער איז ניש

צום אייבערשטן אויף זיין אייגענע שפראך, ער זאל פארציילן פארן אייבערשטן אלעס 

וואס גייט אריבער אויף אים. ווען א מענטש זאגט פארן אייבערשטן אז ער וויל זיין 

ע ווארפט "רבונו של עולם, וואס זאל איך טון אז דער יצר הרערליך; ער וויינט צו אים: 

מיר אראפ נאכאמאל און נאכאמאל? וויפיל מאל איך נעם זיך פאר צו זיין וואויל פאל 

דורכדעם נעמט ער אראפ פון זיך אלע עונשים; דער  איך נאכאמאל אראפ!"

 אייבערשטער איז אים מוחל און נעמט אים צוריק.

ר די רענט איך פריי מיר צו הערן אז דו העלפסט די מוסד און דו האסט געגעבן פא

 פון חודש ... למספרם ...; אין דעם זכות זאלסטו טרעפן דיין שידוך בקרוב.

יעדעס מאל דו האסט אפאר פרייע מינוט אדער א טאג וואס דו ארבעטסט נישט 

(חיי קום ארויף אין ישיבה, טינק דיך איין אינעם רבינ'ס קוואל. דער הייליגער רבי זאגט 

ָהר ַהְמַטֵהר ִמָּכל ַהְּכָתִמים", איך בין א טייך וואס רייניגט פון אלע "ֲאִני נָ  מוהר"ן, סימן שלב):

שמוציגע פלעקן; אז מען קומט צו א פלאץ וואו מען רעדט נאר פון רבי'ן איז מען זוכה 

 צו שיינע זאכן, אלע פלעקן און אלע עבירות ווערן אפגעוואשן.

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

... 
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~~~~~~~~~~ 
 זאלסט האבן גע'פועל'ט אלעס גוטס ביים ציון

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

 זאלסט האבן גע'פועל'ט אלעס גוטס.

ט ּבֹויֶען "ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים אֹויּב ִאיר ֶווע (סימן ד):מוהרא"ש שרייבט אין די צוואה 

 ,ַאן אֹוֶהל אֹויף ַמיין ֵקֶבר. ִאיר ָזאְלט ָדאס ּבֹויֶען ַדְוָקא ִמיט ַא ֶגעֶהעִריֶגע ַפאְרַמאְכְטן ַדא

ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ֶוועְלן ּפֹוְעְל'ן ֶעֶּפעס ַא ְיׁשּוָעה, ַא ְרפּוָאה, ָאֶדער ֵסיי ָוואס, ָזאל ֶקעֶנען 

ּון ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אּון ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ֶוועל ַאִהין קּוֶמען ִמְתַּפֵלל ַזיין א

ִאי ַזיין ַפאר ִאים ַא ֵמִליץ יֹוֶׁשר אֹויְבן ִאין ִהיְמל. אּון ְסֶּפעִציֶעל ַמייֶנע ִקיְנֶדער אּון ַמייֶנע 

עְלן קּוֶמען ִמְתַּפֵלל ַזיין ַּביי ַמיין ֵקֶבר, ַּתְלִמיִדים ֶוועְלֶכע ֶלעְרֶנען ַמייֶנע ְסָפִרים, אֹויּב ֵזיי ֶוו

ֶוועְלן ֵזיי ִזיֶכער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ָוואס ֵזיי ַדאְרְפן, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֵזיי ֶגעְּבן 

וואס דו האסט געהאלפן די ישיבה  -ַאֶלע ְיׁשּועֹות ָוואס ֵזיי ַדאְרְפן"; איז דאך זיכער אז דו 

וועט מוהרא"ש זיין א מליץ יושר,  -מסירות נפש און מיט אזא געטריישאפט  מיט אזא

פאר דיר און פאר דיין ווייב און קינדער. אויך ביסטו געווען אין אומאן ביים הייליגן 

רבי'ן, וועט דער רבי דיר געבן הצלחה אין דיינע וועגן, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט: 

 ".געב איך -"ביי וועם איך נעם 

האברך ... נרו יאיר האט מיר איבער געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די רענט פון 

חודש ... למספרם ...; אין זכות וואס דו העלפסט די מוסד זאלסטו זוכה זיין צו מצליח 

 זיין אין אלע דיינע וועגן.

איך האף אז דו וועסט מיר ווייטער העלפן דאס יאר מיטן אהער שטעלן א קעמפ; 

ווייס אז עס איז דיר שווער געווען אלע יארן, אבער טראכט אריין וואס דו האסט איך 

 באקומען פון ישיבה; אלעס וואס דו האסט היינט אין דיין לעבן איז פון ישיבה.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן שטענדיג געדענקען וואס דער רבי האט 

 מיט אונז געטון, און צו וואס ער ברענגט אונז.

 זיי געזונט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיט גוטנס איז מען מער מצליח



תשע"ח יםִר בָ ְד פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        י | 

 ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

זיי מקרב דיין ברודער ... נרו יאיר; ער איז א טייערער בחור אבער דיינע עלטערן 

 רודפ'ן אים וכו'.

ען מער ווי אלעמען; רוף אים צו דיר אויף שבתים, א ברודער קען אמאל ראטעוו

און נעם אים מיט דיר פון צייט צו צייט פארברענגען (פארשטייט זיך מיט די פולע 

הסכמה פון דיין ווייב), אזוי וועט מען אים קענען ראטעווען. ווייל אין שטוב כאפט ער 

אויף אביסל שפעט  נאר קולות; מען לאזט אים ממש נישט אטעמען. אז ער שטייט נאר

שלאגט מען אים השם ישמרינו, אנשטאט מען זאל זיך פרייען אז ער קומט נאך אהיים; 

 אנדערע בחורים אנטלויפן אינגאנצן רחמנא לצלן.

א שאד אז עלטערן ווייסן נישט ווי אזוי צו רעדן צו קינדער; ווען מען דארף רעדן 

רעדן דעמאלט וועקט מען זיך אויף און רעדט מען נישט, און ווען מען קען שוין נישט 

מען מאכט אלעס קאליע... חינוך הייבט זיך נישט אן ביי די בר מצוה, חינוך הייבט זיך 

אלץ קליינע קינדער; ווען קינדער זענען נאך קליין דעמאלט דארף מען ארויס נעמען 

מען האט  פון זיי זייערע שלעכטע מידות, אזוי וועלן זיי שפעטער אויך פאלגן. אויב

געלאזט די קינדער אויפוואקסן אן קיין חינוך, און ווען זיי האבן זיך מתחצף געווען 

קליינערהייט איז דאס געווען זיס און קיוט, דעמאלט וועלן זיי שפעטער זיין גרויסע 

 עזות פנימ'ער.

האברך ... נרו יאיר האט מיר איבער געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די ישיבה 

ש מאי למספרם הונדערט דאללער; אין זכות וואס דו העלפסט די מוסד פאר חוד

 זאלסטו זוכה זיין צו האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אז מ'טוט תשובה איז מען זייער חשוב ביים אייבערשטן

 ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 יאירלכבוד ... נרו 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי חשוב דו ביסט ביים אייבערשטן; חכמינו 

ָׁשם ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים  -"ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים  (ברכות לד.):זכרונם לברכה זאגן  

טן; דערפאר, אז דו האסט ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד", א בעל תשובה איז זייער חשוב ביים אייבערש
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אנגעהויבן היטן שבת קודש, וועט דיר דער אייבערשטער מוחל זיין אויף אלע דיינע 

עבירות וואס דו האסט עובר געווען, ווייל ווען מען היט שבת איז דער אייבערשטער 

 .(שבת קיח:)מוחל אויף אלע עבירות 

הייליגן רבינ'ס  בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט קענען קומען לערנען אינעם

(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ישיבה, וואס דאס איז באמת א 'ישיבה', אזוי ווי דער רבי זאגט 

פארוואס רופט מען א ישיבה מיטן נאמען 'ישיבה'? "ְּכֶׁשֵּיׁש ַרִּבי ֲאִמִּתי ִעם ַּתְלִמיִדים,  ה):

, ווייל דער אמת'ער צדיק לערנט מיט זיינע ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקֵּבץ ְוִנְתַלֵּקט ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה"

תלמידים אמונה, ער לייגט איין אין זיי אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, 

"ְוַעל ֵּכן ִנְקָרא ִלּמּוד ָהַרב ִעם ַהַּתְלִמיִדים ְיִׁשיָבה, ַעל ֵׁשם ִקּבּוץ ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה, ִּכי ָהַרב 

(תהלים ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוְלַהֲעלֹוָתם", אזוי ווי עס שטייט  הּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל ֶחְלֵקי

"ֵעיַני ְּבֶנֱאְמֵני ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי" 'ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי' איז 'ְיִׁשיָבה', עיין שם; זעט מען אז  קא, ו):

ישיבה,  דאס איז א -אויב עס איז דא א פלאץ וואו מען לערנט מיט תלמידים אמונה 

אבער אז מען לערנט נישט קיין אמונה מיט די תלמידים איז דאס נישט קיין ישיבה. 

כאטשיג עס שטייט אויפגעשריבן אויפן בנין "ישיבה ..." אבער א ישיבה איז נאר וואו 

 מען לייגט אריין אמונה אין די תלמידים.

ען ביים דעריבער זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן דו זאלסט קענען קומען לערנ

 הייליגן רבינ'ס ישיבה; מיט תפילה קען מען אלעס פועל'ן.

ביז דערווייל פרוביר זיך צו שטארקן מיט אלע כוחות; רעד נישט קיין ניבול פה 

חס ושלום און טשעפע נישט קיינעם אזוי וועסטו זיך איינקויפן א גוטע נאמען, און דו 

 וועסט טרעפן דיין זיווג בקרוב.

 זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער 

... 

~~~~~~~~~~ 
 יישר כח פאר'ן העלפן פאר די פלעי, מיט תפלה קען מען זיך דערהאלטן

 ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

די פלעי אזוי שיין; געב איבער אויך א גרויסן יישר כח פארן העלפן אהער שטעלן 

 א דאנק פאר דיין ווייב תחי' וואס זי האט אזוי געטריי געהאלפן אז אלעס זאל קלאפן.
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עס איז געווען א קידוש השם צו זען ווי יונגע מיידלעך רעדן אזוי אפען פון אמונה; 

, און די גאנצע פארשטעלונג איז געווען געשטעלט אויף איין זאך: "אמונה, אמונה

 נאכאמאל אמונה".

מיינע משפחה מיטגלידער שתחיו זענען געווען ביי די פלעי, זיי זאגן אלע: "אזאנס 

האבן זיי נאך נישט געזען אין זייער לעבן". איך האב א שוועסטער וואס איז געקומען 

א וועג פון צוויי שעה מיט צו האלטן די פלעי; אלע זאגן זיי  -צו פארן פון לעיקוואד 

 זייער גאנצע לעבן איז דער רבי, זייער גאנצע התחזקות איז נאר דעם רבינ'ס דיבורים.אז 

דעריבער וויל איך דיר שטארקן דו זאלסט מיר ווייטער העלפן; סיי מיט מלמדות, 

סיי מיט דעם וואס דו נעמסט צוזאם די קינדער ביי שלש סעודות צו זינגען מיט זיי 

אס מען דארף נאר עפעס הילף שטייסטו מיר צו מיין צוזאמען און סיי מיט יעדע זאך וו

 האנט; בעט איך דיר דו זאלסט מיר ווייטער שטיין צו הילף.

בעט דעם אייבערשטן דו זאלסט זיך נישט אפשוואכן; נאר מיט תפילה קען מען 

"ֵאין ֲעִמיָדה  (ברכות כו:):זיך דערהאלטן, אזוי ווי מוהרא"ש טייטשט דעם מאמר חז"ל 

ִפיָלה"; זאגט מוהרא"ש, מען קען נישט בלייבן שטיין נאר מיט תפילה, דאס ֶאָּלא ְּת 

נאר מיט תפילה;  -מען קען זיך נישט דערהאלטן, "ֶאָּלא ְּתִפיָלה"  -הייסט: "ֵאין ֲעִמיָדה" 

אז מען איז מתפלל, מען מאכט התבודדות און מען געדענקט וואס דער רבי טוט מיט 

ן האט אויסגעזען אן דעם רבי'ן, דעמאלט קען מען זיך אונז, מען געדענקט ווי אזוי מע

 דערהאלטן.

איך האף אז דיין ווייב וועט ממשיך זיין קומענדיגע יאר צו זיין א לערערין פאר 

אונזערע קינדער; איך ווייס אז עס איז שווער, אוי ווי איך ווייס... איך טו דאס שוין 

ים, איך ווייס גאנץ גוט ווי שווער עס כמעט פופצן יאר, איך זיץ מיט קינדער און בחור

איז, אבער אז מען טראכט אריין זעט מען אז די גאנצע וועלט מוטשעט זיך, עס איז 

(איוב ה, נישט דא בזה העולם א מענטש וואס זאל זיך נישט מוטשען, אזוי ווי עס שטייט 

באשאפן געווארן זיך צו  "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד ְקַצר ָיִמים ּוְׂשַבע רֶֹגז", א מענטש איזז): 

(קהלת מוטשען, דאס לעבן איז קורץ און פול מיט ווייטאג, אזוי אויך זאגט שלמה המלך 

, דאס גאנצע לעבן איז פול מיט כעס און ווייטאג; ""ַּגם ָכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות ב, כג):

מען טוט דערמיט דער איינציגסטער זאך וואס מען קען טון, אז מען נעמט דעם פלאג און 

גוטע זאכן, אז מען שטעלט אויף תלמידים און תלמידות, מען איז מחזק אידישע 

קינדער, וועט כאטש איבער בלייבן פון דעם פלאג גוטע זאכן; א צווייטער לייגט אריין 

 זיין פלאג אין ביזנעס וכו', פון דעם וועט גארנישט איבערבלייבן.
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געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די רענט פון  האברך ... נרו יאיר האט מיר איבער

חודש ... למספרם ...; אין זכות וואס דו העלפסט די מוסד זאלסטו זוכה זיין צו האבן 

 הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 קומען צום שיעור גמרא, נישט רעדן ביים דאווענען

 ה סיון, שנת תשע"ח לפ"קערב שבת קודש פרשת שלח, כ" -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר

א שאד אויף דיר אז דו קומסט נישט אינדערפרי לערנען דעם דף גמרא; מוהרא"ש 

זאגט: "אז מען לערנט א בלאט גמרא אינדערפרי, דאס איז דער חיות פונעם טאג, דאס 

 .ברענגט שפע אויפן מענטש, און דאס מאכט מען זאל זיין דבוק צום אייבערשטן"

איך האב דיר שוין געזאגט א לאנגע צייט צוריק אז אויב דו וועסט זיך מקבל זיין 

נישט צו שמועסן ביים דאווענען פון אנהייב ביזן סוף וועסטו האבן פרנסה בריווח; זעט 

אויס אז שמועסן ביים דאווענען איז דיר וויכטיגער ווי אהיים ברענגען ברויט פאר דיין 

נישט נאריש, נעם זיך פאר פון היינט נישט צו רעדן ביים דאווענען  ווייב און קינדער. זיי

 וועסטו זען ווי דו וועסט האבן פרנסה בריווח.

 איך ווארט דיר צו זען אינדערפרי ביי די גמרא שיעור.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'דארף אכטונג געבן אויפ'ן געזונט

 תשע"ח לפ"ק ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת -בעזרת ה' יתברך 

  לכבוד ... נרו יאיר

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

הונדערט און צוואנציג דאללער; בזכות די צדקה זאל נמתק ווערן פון דיר אלע דינים 

 על ידי פלא עליון שהיא רחמים גדולים, און דו זאלסט זיין געזונט און שטארק.

בעט דיר זייער, געב אכטונג אויף דיין געזונט! צוקער איז נישט קיין קינדער  איך

שפיל; אז דער דאקטער זאגט דיר אז דו דארפסט אכטונג געבן אויף דיין געזונט, 

דארפסטו דאס נעמען ערנסט אן חכמות. איך רעד צו דיר איין מאל און נאכאמאל, און 
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כנה דו געפונסט זיך. מיר האבן א מצוה פונעם איך זע אז דו כאפסט נישט אין וואסערע ס

 "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם". (דברים ד, טו):אייבערשטן צו היטן אויפן געזונט 

א איד איז געקומען צום רבי'ן מזכיר זיין איינער פון זיין משפחה וואס איז געווען 

ל זאגן שיר השירים, ְוָאַמר: זייער קראנק לא עלינו, האט דער רבי אים געזאגט ער זא

"ֶׁשָּכל ָהְרפּואֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים", ווייל אלע רפואות פון דער וועלט 

ליגט אין שיר השירים, "ְוֵכן ָהָיה ֶׁשֵּתֶכף ָהָיה ִׁשּנּוי ְלַהחֹוֶלה ְוָחַזר ְלֵאיָתנֹו", דער איד האט 

 .(שיחות הר"ן, סימן רמג)און דער חולה האט געהאט א רפואה שלימה געפאלגט דעם רבי'ן 

... 

~~~~~~~~~~ 
 הדרכה פאר מיידלעך

 ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד די חשוב'ע תלמידות פון בית פיגא ברסלב שתחיו.

ש השם מיטן אהערשטעלן וויסן זאלט איר אז איר האט געמאכט א גרויסער קידו

 א פלעי אזוי שיין און אזוי טאלאנטפול.

מיר האלטן אין איין באקומען גוטע גריסן אויף די מיידלעך פון בית פיגא, מענטשן 

 זאגן: "מען זעט נישט מיידלעך זאלן זיין אזוי פרייליך און ערליך".

אמע זאל זיין מיינע משפחה מיטגלידער שתחיו זענען געקומען צו די פלעי; מיין מ

געזונט און שטארק זאגט מיר אז זי קען זיך נישט בארואיגן פון די פלעי, אויך  האב איך 

א וועג פון צוויי שעה צו פארן  -א שוועסטער וואס איז געקומען צו פארן פון לעיקוואד 

 צו זען די פלעי, נאר ווייל איר לעבן און איר גאנצע חיות איז נאר פונעם רבי'ן. –

ער וויל איך ענק מחזק זיין איר זאלט זיך ווייטער פירן מיט דרך ארץ; איר דעריב

ווייסט דאך אוודאי אז ביים רבי'ן איז געווען א יסוד "דרך ארץ". דער רבי האט געזאגט: 

"ווען קעניגן וואלטן געוואוסט וואסערע דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע תלמידים, 

דער צו מיר איך זאל זיי אויסלערנען דרך ארץ"; אז מען וואלטן זיי געשיקט זייערע קינ

 -פירט זיך אויף מיט דרך ארץ אין שטוב צו די עלטערן און אין שולע צו די טיטשערס 

 דאס איז א ריכטיגע תלמידה פון בית פיגא און דאס הייסט א תלמידה פון היכל הקודש.

איידעלע זאכן; אויב א חבר'טע רעדט נאר מיט מיידלעך וואס רעדן שיינע און 

רעדט פון נישט איידעלע זאכן זאלט איר זיך זוכן אן אנדערע פרענד. דער הייליגער רבי 

"ַּבֲעוֹון ִנּבּול ֶּפה", דורך די עבירה פון רעדן ניבול פה,  (ספר המידות, אות ניבול פה, סימן ג):זאגט 

ן נייע גזירות; "ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵמִתים ַחס "ָצרֹות ּוְגֵזרֹות ִמְתַחְּדׁשֹות", קומען צרות או
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ְוָׁשלֹום", יונגע קינדער שטארבן חס ושלום, "ִויתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות צֹוֲעִקים ְוֵאיָנם ַנֲעִנין", 

ה "ַהְמַנֵּבל ִּפיו, ֲאִפיּלּו חֹוְתִמין ָעָליו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשנָ  (שם, סימן ד):נאך זאגט דער רבי 

ְלטֹוָבה, הֹוְפִכין ָעָליו ְלָרָעה", ווער עס רעדט ניבול פה, אפילו מען האט אים פארזיגלט 

א גוטע גזירה פאר זיבעציג יאר, צערייסט מען די גוטע גזירה און ער ברענגט אויף זיך 

 שלעכטס, "ַּגם ַמֲעִמיִקין לֹו ֵּגיִהּנֹום", אויך אז מען רעדט ניבול פה מאכט מען זיך טיפער

 דעם גיהנום.

דערפאר בעט איך אייך אלע טייערע תלמידות פון בית פיגא, פאר ענקער טובה 

נישט איידעלע שמועסן, ווייל אפילו  -וועגן: רעדט נישט מיט פרענדס, שכנים, משפחה 

מען רעדט נישט קיין ניבול פה, נאר מען הערט בלויז ווי מען רעדט ניבול פה איז אויך 

"ַּגם ַלּׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק", נישט נאר דער וואס  (שם):וי דער רבי זאגט זייער ביטער, אזוי ו

רעדט ניבול פה באקומט די נישט גוטע זאכן, נאר אויך דער וואס הערט און שווייגט. 

"ָחמּור ָהאֹוֵמר ְּבִפיו ִמן ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה", דער וואס רעדט (שם, סימן ה): נאך זאגט דער רבי 

ארציילט א מעשה וואס איז נישט איידל וכו', איז נאך פיל ערגער ווי ניבול פה, מען פ

דער וואס האט געטון די מעשה; זעט מען וואסערע צרות מען ברענגט אויף זיך ווען 

 מען רעדט ניבול פה.

איר קענט זיך נישט פארשטעלן וואספארא נחת רוח איר מאכט פאר מוהרא"ש 

עות'דיג; נאך אביסל וועט איר אלע טרעפן גוטע מיט דעם וואס איר זענט ערליך און צני

 שידוכים און איר וועט אויפשטעלן ערליכע שטובער לויטן רבי'ס וועג.

הערט זיך צו צו אייער טיטשער מרת ... תחי', וואס זי זאגט זאלט איר פאלגן. מרת 

די  ... תחי' איז א מתנה פאר אונזער סקול; די גאנצע פלעי איז איר צו פארדאנקען און

גאנצע סקול שטייט אדאנק אירע כוחות. איר זענט גליקליך צו האבן אזא מנהלת און 

אזא טיטשער ווי מרת ... תחי', דעריבער זאלט איר אויסהערן וואס זי לערנט מיט אייך, 

 וועט אייך זיין גוט אויף דער וועלט און אויף יענע וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 

 מ'מאכט א סיום פון זאגן משניות, דארף מען זאגן דעם "הדרן עלך"?ווען 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר די געוואלדיגע שיעורים און די שאלות ותשובות, דאס ראטעוועט מיר ממש 

 ליגע ארבעט.דאס לעבן, דער אייבערשטער זאל אייך געבן ווייטער די כוחות אנצוגיין מיט די היי

איך וואלט געוואלט פרעגן אויב ווען מ'זאגט משניות דארף מען אויך מאכן א געהעריגע סיום, און זאגן 

דעם הדרן עלך, אדער נאר אויב מען לערנט געהעריג משניות דארף מען מאכן א סיום. און אויך אויב מען 

 אנץ ששה סדרי משנה.מאכט א סיום אויף יעדע סדר משניות, אדער נאר ווען מ'ענדיגט ג

 ש'כח נאכאמאל, רפאל

 תשובה:

 יום א' פרשת שלח, כ' סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד רפאל נרו יאיר 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואס מיינט לערנען געהעריג? ווען הייסט געהעריג געלערנט און ווען הייסט נישט 

 געהעריג געלערנט?

"ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות ַלַּלְמָדן ַהָּגדֹול  (חיי מוהר"ן, סימן מו):רבי האט געזאגט דער הייליגער 

ֶׁשַּבְּגדֹוִלים ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד ְּכָלל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל", איך קען ווייזן פארן גרעסטן 

רנען, "ְוֵכן ְלֶהֶפ, למדן אז ער קען נישט לערנען, און ווייסט בכלל נישט וואס מיינט לע

ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות ְלַהְּקַטִּנים ֶׁשְּקרֹוִבים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְלַהּתֹוָרה ְוכּו'", און אזוי אויך 

פארקערט, איך קען ווייזן פארן קלענסטן מענטש אז ער איז זייער נאנט צום אייבערשטן 

 און צו די תורה.

מסיים א סדר משניות איז דאס זייער א גרויסע זאך,  אז מען איז זוכה און מען איז

דאס בלייבט מיטן מענטש אויף אייביג און נאר דאס וועט מען מיט נעמען אויף יענע 

וועלט, נישט קיין חילוק צי מען האט פארשטאנען וואס מען האט געלערנט אדער מען 

"ְוַדע ֶׁשֶּלָעִתיד ַמְזִּכיִרין  סימן כו):(שיחות הר"ן, האט געלערנט אן פארשטיין. דער רבי זאגט 

ֶאת ָהָאָדם ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמד, ַאף ִאם ָׁשַכח", אויף יענע וועלט דערמאנט מען די נשמה אלעס 

וואס זי האט געלערנט און פארגעסן, "ַּגם ְּבֵני ָאָדם ַהּׁשֹוְמִעים ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
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ָתּה", אזוי אויך, אויב מען האט נישט פארשטאנען וואס מען לערנט, ְוֵאיָנם ְמִביִנים אֹו

ָיִבינּו", וועט מען אויף יענע וועלט זוכה זיין דאס צו פארשטיין,  -ָּבעֹוָלם ַהָּבא  -"ֶלָעִתיד 

"ִּכי ִעַּקר ַהּתֹוָרה ִהיא ְלַהְּנָׁשמֹות", ווייל דער עיקר וואס מען לערנט תורה איז פאר די 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִיְהיּו ַהְּנָׁשמֹות ְּבִקיִאים ּוַמִּׂשיִגים ֵהיֵטב ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמד ְוָׁשַמע נשמה, "ֶׁש 

ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", אז אויף יענע וועלט זאלן די נשמות פארשטיין די תורה וואס זיי 

ַוֲעבֹוָדה ַהְרֵּבה", וואויל  האבן געלערנט אויף דער וועלט, "ַאְׁשֵרי ַהְמַבֶּלה ָיָמיו ְּבתֹוָרה

 איז דער מענטש וואס פארברענגט זיינע טעג און יארן מיט תורה און מיט עבודת השם.

בנוגע צו זאגן דעם "ַהְדָרן ֲעָלך" מיט די תפילות וכו'; דער רבי האט דערציילט 

וואו עס איז אז ווען ער איז געווען יונג האט ער געזוכט אין אלע ספרים  (שבחי הר"ן, סימן י)

דא תפילות, בקשות און תחינות. דער רבי האט געזאגט: "ֶׁשָּכל ַהִּמיֵני ַּבָּקׁשֹות ֶׁשָּבעֹוָלם 

ָׁשה ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּמצּוי ֵּביֵנינּו, ַהּכֹל ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל, א ִהִּניַח ׁשּום ְּתִחָּנה ּוַבָּק 

ה ְוַכָּמה ְּפָעִמים", יעדע תפילה און בקשה וואס איז דא אין ספרים האט ֶׁשּלא ֲאָמָרּה ַּכָּמ 

דער רבי געזאגט זייער אסאך מאל, "ֵהן ְּתִהִּלים, ְוֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון, ְוַהַּבָּקׁשֹות ַהִּנְדָּפִסים 

ים, סיי די תפילות פון ספר ְּבַהִּסּדּוִרים ַהְּגדֹוִלים ּוְׁשָאר ִמיֵני ַּבָּקׁשֹות ּוְתִחּנֹות", סיי תהיל

שערי ציון, און אלע תפילות וואס זענען געדרוקט אין די גרויסע סידורים, "ַוֲאִפיּלּו 

ַהְּתִחּנֹות ַהִּנְדָּפִסים ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז", אזוי אויך די אידישע תחינות, "ֻּכָּלם א ִהִּניַח 

געלאזט, אדרבה ער האט געזוכט ווי ִמְּלָאְמָרם", קיין שום תפילה האט ער נישט אויס

מער צו זאגן און בעטן דעם אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו זיין אן ערליכער איד, 

צו לערנען וכו'. און ר' נתן פירט אויס די שיחה: "ְוֶזהּו ָהִעָּקר, ַמה ֶּׁשהֹוִעיל לֹו ִלְזּכֹות ְלַמה 

 וואס ער האט זוכה געווען. ֶּׁשָּזָכה", דורך דעם האט ער זוכה געווען צו

דעריבער אז מען איז זוכה און מען איז מסיים א סדר משניות אדער א מסכתא אין 

ש"ס, איז זיכער גוט מען זאל זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן: "ָלא ִנֽתַנֵׁשי ִמיָנ ֵסֶדר ... 

ֵתי", איך זאל דיר נישט אפלאזן, און ְוא ִּתֽתַנִׁשי ִמיַנן, ָלא ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְדַאָ 

נישט אויף די וועלט און נישט אויף יענע וועלט; נאכדעם  -דו זאלסט מיר נישט אפלאזן 

 ְּבִפינּו ּוְבִפיִפּיֹות ַעְּמ ֵקינּו, ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוָרְתבעט מען דעם אייבערשטן: "ַהֲעֵרב ָנא ה' ֱא

רה פאר מיר, פאר מיינע קינדער און פאר גאנץ כלל ישראל. ֵּבית ִיְׂשָרֵאל", מאך זיס די תו

און מען בעט דעם אייבערשטן: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַקי, ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ֵסֶדר ... 

ד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵחִרים ּוְלַסְּיָמם, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמ 

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרְת ְּבַאֲהָבה, ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹד 

עט דיר ִלי ּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם", איך ב

אייבערשטער, אזוי ווי דו האסט מיר געהאלפן אז איך האב מסיים געווען ... אזוי 
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זאלסטו מיר העלפן איך זאל זוכה זיין אנצוהייבן נאך שיעורים און זיי ענדיגן, איך זאל 

זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה און אויך צו לערנען מיט אנדערע, און איך זאל 

יטן די תורה. און אין די זכות פון אלע תנאים און אמורים און תלמידי זוכה זיין אפצוה

 חכמים זאל איך און מיינע קינדער לערנען די הייליגע תורה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 זינדיגן שאדט פאר די קינדער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אפשר קענט איר מיר ארויסהעלפן אין מיינע ביטערע נסיונות, וואס איך פאל אזויפיל דורך אין די  

הארבע עבירה פון פגם הברית, הוצאת זרע לבטלה, רחמנא ליצלן. איך וויל וויסן אויב דאס קען שאטן פאר 

 קינדער.

 יישר כח

 תשובה:

 "ח לפ"קיום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע -בעזרת ה' יתברך 

  לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

צי עס שאדט פאר די קינדער; דער הייליגער  -דו פרעגסט אויב א מענטש זינדיגט 

"ווען א מענטש זינדיגט 'במחשבה' וועט  :בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט

'בדיבור' וועט ער ליידן צרות  ער ליידן צרות פון זיינע קינדער; "ווען א מענטש זינדיגט

 פון זיין ווייב, און ווען א מענטש זינדיגט 'במעשה' וועט ער ליידן צרות פון מענטשן".

וויסן זאלסטו אז אלע צרות וואס מען ליידט קומט צוליב עבירות רחמנא לצלן; 

הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן, באשאפט ער  -ווען א מענטש זינדיגט אין פגם הברית 

לעכטע מלאכים וואס זיי לאזן אים נישט אפ, זיי באגלייטן אים זיין גאנץ לעבן ביז ש

"ְּכֶׁשִּנְפָטר ָהָאָדם, ֵהם  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קמא):צום קבר. דער הייליגער רבי זאגט 

הֹוְלִכים ַאַחר ַהִּמָּטה", ווען דער מענטש גייט אוועק פון די וועלט דעמאלט קומען אלע 

ליפות און מזיקים וואס זענען באשאפן געווארן פון די עבירה און זיי באגלייטן דעם ק

מענטש, "ּוְמקֹוְנִנים ָעָליו, ְּכמֹו ָּבָניו ַמָּמׁש ִמִּמין ָאָדם", זיי קלאגן אויפן נפטר אזוי ווי די 

יבערשטער זאל אונז אייגענע קינדער, "ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמֳעָנִׁשים ַהָּללּו, ַּכָּידּוַע", דער אי
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אפהיטן פון אזעלכע שרעקליכע עונשים, עיין שם; אבער אז דער מענטש טוט תשובה 

אויף אלע זיינע שלעכטע מחשבות, שלעכטע רייד און שלעכטע מעשים דעמאלט וועט 

 ער שוין מער נישט ליידן קיין צרות.

צום  דער רבי האט אונז געגעבן א וועג ווי אזוי מיר קענען זיך אומקערן

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עג):אייבערשטן; דער רבי זאגט 

ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה וכו'", ווער עס וויל זוכה זיין 

ויל זיין אן ערליכער איד און טון דעם תשובה צו טון, זאל זאגן תהלים. יעדער איד ו

ווילן פונעם אייבערשטן, אבער נישט יעדער איז זוכה אויסצופירן זיין ווילן אויף 

למעשה ווייל ער האט נישט קיין התעוררות תשובה צו טון, און אפילו איינער וואס האט 

שובה, ער שוין יא אן התעוררות תשובה צו טון, ווייסט ער נישט ווי אזוי מען טוט ת

טראכט צו זיך: 'וואס דארף איך טון איך זאל ווערן אן ערליכער איד?' און אפילו א 

מענטש האט שוין יא אן התעוררות תשובה צו טון און ער ווייסט וואס ער האט צו טון 

כדי צו ווערן אן ערליכער איד, דארף ער נאך אויך זוכה זיין נישט ווערן צעבראכן ווען 

ז עס גייט אריבער די צייט און ער איז נאך נישט זוכה ארויסצוקריכן ער דערזעט זיך א

פון וואו ער ליגט וכו'; פירט דער רבי אויס: "ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשֵאין לֹו 

און ער  ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, הּוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה", אז א מענטש איז זוכה

זאגט תהלים, אפילו מען האט נישט קיין שום התעוררות, ווערט מען אבער נתעורר 

תשובה צו טון דורך דעם, "ְוַגם זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות ַהַּׁשָּי לֹו, 

ֹות ְּתׁשּוָבה", און מען באקומט די ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער; ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ַלֲעׂש

נויטיגע שטארקייט זיך צו דערהאלטן, ביז מען איז זוכה תשובה צו טון און ווערן אן 

 ערליכער איד.

דעריבער פאלג דעם רבי'ן און זאג יעדן טאג תהילים, דורכדעם וועסטו זוכה זיין 

וועסט נישט ליידן פון תשובה צו טון און פטור ווערן פון אלע עונשים קשים ומרים; דו 

 די קינדער, פון די ווייב און אויך נישט פון אנדערע מענטשן.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 זאל איך קויפן א דירה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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שליט"א איבער קויפן א דירה, דער ראש ישיבה איך האב זיך שואל עצה געווען מיט'ן ראש ישיבה 

שליט"א האט מיר געזאגט איך זאל קויפן, למעשה איז אבער מיין פרנסה איז נישט עפעס אזוי גוט, איך 

מוטשע זיך אסאך, זאל איך טאקע אריינטאנצן אין חובות צו קויפן א דירה, אפילו איך ווייס נישט ווי אזוי איך 

 וועל עס קענען באצאלן?

 גרויסן יישר כח א

 תשובה:

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

  לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וויסן זאלסטו, אויב א מענטש האט א רצון קען ער זייער שיין מצליח זיין, ווייל 

רצון ברעכט אייזן"; וואס א מענטש וויל אלעס ווענדט זיך אין די ווילן פונעם מענטש. "

 סיי ברוחניות און סיי בגשמיות. -מיט א שטארקייט וועט ער באקומען 

"ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע  (תהלים קמה, טז):מיר זאגן דריי מאל א טאג ביים דאווענען 

עמען א רצון; ְלָכל ַחי ָרצֹון", דער אייבערשטער עפענט זיינע הענט און געבט פאר אל

לכאורה, ווי קומט דא אריין רצון? מיר דארפן דאך עסן, עס וואלט ענדערש געדארפט 

שטיין: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 'ָמזֹון'"... ענטפערט מוהרא"ש, אז דערפאר 

שטייט "ָרצֹון", ווייל אויב א מענטש האט א רצון וועט אים דער אייבערשטער העלפן 

מיט וואס ער דארף; ער וועט האבן 'ָמזֹון' און אלעס וואס ער וויל, ווייל אלעס ווענדט 

 זיך אין די ווילן.

זע צו לערנען יעדן טאג א בלאט בבלי, א בלאט ירושלמי און א פרק תוספתא, 

דורכדעם וועסטו זוכה זיין צו האבן אן אייגענע דירה. מוהרא"ש זאגט אז ב'בלי, 

איז די ראשי תיבות 'בי"ת'; אז מען לערנט יעדן טאג די דריי  י'רושלמי, ת'וספתא

לימודים בויט מען זיך א בית נצחי אויף יענע וועלט, אזוי אויך איז דאס מסוגל צו האבן 

 א דירה דא בזה העולם.

שטארק דיר מיט אמונה אינעם אייבערשטן און נעם אריין דעם אייבערשטן אין 

"ָּכל ַהְמַׁשֵּתף ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבַצֲערֹו",  ווער  (ברכות סג.):ה זאגן דיין לעבן; חכמינו זכרונם לברכ

עס נעמט אריין דעם אייבערשטן כביכול אין זיין צרה, ער דערציילט פארן אייבערשטן 

זיינע צרות און ער בעט דעם אייבערשטן אויף זיין שפראך ער זאל אים העלפן, "ּכֹוְפִלין 

פרנסה; דערפאר, אז דו וועסט זיך מחזק זיין מיט לֹו ַּפְרָנָסתֹו", דאפעלט מען אים זיין 

אמונה, דו וועסט בעטן דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן מיט פרנסה און דו וועסט 
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זיך פארלאזן אינגאנצן אויף אים, וועסטו זוכה זיין צו האבן פרנסה בשפע און א אייגענע 

 הויז.

 ענינים. דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע

... 

~~~~~~~~~~ 
איך בין א בחור וואס מוטשעט זיך מיט שווערע נסיונות, ווי אזוי קען איך זיך 

 שטארקן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א ישיבה בחור, און איך מוטשע זיך זייער מיט מיין אידישקייט. איך פלעג ממש מחלל שבת 

ך האב פיל געזינדיגט אין פגם הברית, געקוקט א גאנצן טאג שמוץ, און אפילו זיין יעדע וואך רחמנא ליצלן, אי

 אום שבת רחמנא ליצלן.

מיט א יאר צוריק בין איך אנגעקומען צו אייערע שיעורים, און דאס האט מיר געטוישט דאס לעבן, איך 

ען א תיקון, און איך האב זיך בין געווארן א נייער מענטש, איך בין שוין געווען אין אומאן ביים רבי'ן צו נעמ

 אנגעהויבן פירן ווי עס דארף צו זיין, פאר די לעצטע יאר צייט.

לעצטנס האב איך אבער אנגעהויבן צוריק צו פאלן, איך האב אנגעהויבן ווייטער דורכצופאלן און קוקן 

, נאר איך און דער שמוץ, און דאס ברענגט מיר צו פגם הברית. קיינער אין די וועלט ווייסט נישט פון דעם

אייבערשטער, איך בין אזוי צעבראכן פון דעם, איך וויין צום אייבערשטן יעדן טאג, יעדעס מאל וואס איך 

פאל דורך ווער איך זייער צעבראכן פון דעם, איך פיל זיך זייער זייער שלעכט, אבער יעדן טאג געווינט מיר 

רקן איבער אים. אויך אין שמירת שבת בין איך אביסל דער יצר הרע נאכאמאל, איך קען זיך ממש נישט שטא

צוריק געפאלן, און איך פיל אז איך האלט עס מער נישט אויס, אפשר קען דער ראש ישיבה שליט"א מיר 

 געבן אן עצה ווי אזוי ארויסצוקריכן פון מיין בלאטע.

מיט א הוט און רעקל, איך לערן אין א ישיבה וואס דער ראש ישיבה דארט רעדט נאר אז מ'זאל גיין 

פאונס און סענסעס, ער כאפט נישט אז ער דארף פשוט רעדן פון שמירת שבת און פגם -ער רעדט קעגן פליפ

 הברית.

 איך האף דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר קענען ארויסהעלפן אין מיין שווערע מצב.

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 סיון, שנת תשע"ח לפ"ק יום ה' פרשת שלח, כ"ד -בעזרת ה' יתברך 

  לכבוד הבחור ... נרו יאיר
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

"ְוֲאִפּלּו ְּכֶׁשּנֹוְפִלין ִלְפָעִמים ְלתֹו ֶרֶפׁש  (שיחות הר"ן, סימן קכט):דער הייליגער רבי זאגט 

וואס עס איז ָוִטיט, ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְמאֹד ָלֵצאת ִמָּׁשם", אפילו מען פאלט אריין אין א בלאטע 

שווער ארויס צו גיין דערפון, "צֹוֲעִקין, ְוצֹוֲעִקין, ְוצֹוֲעִקין!" ְוָאַמר ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ְּבזֹו 

ַהָּלׁשֹון (ר' נתן ברענגט אראפ דעם לשון אין אידיש אזוי ווי דער רבי האט דאס געזאגט): 

, ְׁשַרייט ֶמען, אּון ֶמע ְׁשַרייט, אּון ֶמע "אּון ֲאִפּלּו ַאז ֶמען ַפאְלט ִאין ַא ְּבָלאֶטע ַאַריין

ְׁשַרייט"; דאס איז די עצה ווי אזוי מען קען ארויס קריכן פון עבירות, מען זאל שרייען 

צום אייבערשטן נאכאמאל און נאכמאל און נאכאמאל: "ֶהעְלף ִמיר ַטאֶטע, ֶנעם ִמיר 

 ע ֲעֵבירֹות".ַארֹויס פּון ַמיין ְּבָלאֶטע, ֶנעם ִמיר ַארֹויס פּון ַמיינֶ 

דערפאר, אז דו ביסט נעבעך אריין געפאלן אין א געדעכטע בלאטע, דו זינדיגסט 

 -הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן; נאכדעם איז עבירה גוררת עבירה  -אין פגם הברית 

איין עבירה שלעפט דאס צווייטע, דאס שלעפט דיר נעבעך צו נאך עבירות, האסטו נאר 

י'ן", שריי צום אייבערשטן : "ֶהעְלף ִמיר ַטאֶטע, ֶנעם ִמיר איין עצה: "פאלג דעם רב

ַארֹויס פּון ַמיין ְּבָלאֶטע, ֶנעם ִמיר ַארֹויס פּון ַמייֶנע ֲעֵבירֹות"; אזוי זאלסטו שרייען צום 

 אייבערשטן ביז דו וועסט ארויס קריכן פון דיינע עבירות.

פון אלע עבירות; דער הייליגער ר' דורך די הייליגע תורה קען מען ארויס קריכן 

"ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשָּנַפל ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל, ְוהּוא  (ליקוטי הלכות חכירות וקבלנות, הלכה ב, אות יב):נתן זאגט 

ָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ַעל־ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם־

ָּבַר "ְּבַקל ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה יֹוֶרֶדת ֲאִפּלּו ְלִמי ֶׁשהּוא ִיְת 

ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות, ַּבְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ַחס ְוָׁשלֹום. ּוְמעֹוֶרֶרת אֹותֹו ּוְמָקֶרֶבת אֹותֹו ְלַהֵּׁשם־

וער עס איז אראפ געפאלן אין שאול תחתית חס ושלום און האט זיך ִיְתָּבַר", אפילו ו

דערווייטערט פונעם אייבערשטן דורך זיינע שלעכטע מעשים, קען ער דורך די תורה 

גרינג צוריק קומען צום אייבערשטן, ווייל די תורה וועקט אויף דעם מענטש ער זאל 

ה ַהְּקדֹוָׁשה ִהיא יֹוֶרֶדת ֲאִפּלּו ְּבִעְמֵקי ְּתהֹום צוריק קומען צו די קדושה, "ְוַהְּכָלל, ֶׁשַהּתֹוָר 

ְיכֹוִלין  -ְלעֹוֵרר ֲאִפּלּו ֶאת ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים, ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר. ְוַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

זוי ווי חכמינו זכרונם ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ֲאִפּלּו ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ַחס ְוָׁשלֹום", א

'ֵאין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה', ְוַעל־ֵּכן ֲאִפּלּו ַהָּזִבין ְוַהְמצָֹרִעים  (ברכות כב.):לברכה זאגן 

דאס קומט מרמז זיין אז אפילו די מענטשן וואס זענען נעבעך  –ְוכּו' עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ְוכּו' 

, דארפן אויך לערנען תורה, "ִּכי ַהּתֹוָרה ְּתָקֵרב ַּגם אֹוָתם ְלַהֵּׁשם־"ְּבִסְטָרא ִּדְמָסֲאבּוָתא"

ִיְתָּבַר", ווייל די תורה וועט זיי אויך מקרב זיין צום אייבערשטן, אזוי ווי די תורה זאגט 

ִּכי א ִתָּׁשַכח ִמִּפי  "ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ְוכּו' ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְוכּו', (דברים לא, יז־כא):
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ַזְרעֹו", אפילו ווען אידן זינדיגן חס ושלום און דורך זייערע עבירות ווערן זיי 

דערווייטערט פונעם אייבערשטן, עס ווערט אן הסתרת פנים חס ושלום, דאך וועלן זיי 

ה זיך צוריק קערן צום אייבערשטן דורך די הייליגע תורה, אזוי ווי עס שטייט "ְוָעְנָת 

 ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוכּו' ִּכי א ִּתָּׁשַכח" ְוכּו'. עיין שם.

אין אנהייב וועסטו נישט האבן קיין געדולד צו זיצן אויף איין פלאץ מיט א משניות 

אדער גמרא וכו', ווייל ווען מען זינדיגט אין די עקעלדיגע עבירה פון פגם הברית רחמנא 

וון, מען האט נישט קיין געדולד צו זיצן אויף איין לצלן ווערט דער מענטש פול מיט נער

פלאץ, אויך וועט דיר זיין שווער צו קאנצעטרירן דיין מח צו פארשטיין וואס דו לערנסט 

דאך זאלסטו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה. זאג די ווערטער אפילו אן פארשטיין,  -

ין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד, ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד; לֹוַמר "ֵא  (שיחות הר"ן, סימן עו):אזוי ווי דער רבי זאגט 

ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען דארף נישט פארשטיין ווען מען לערנט, מען דארף 

נאר זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה און צום סוף וועט מען פארשטיין; אזוי 

 יינע שלעכטע מעשים.וועסטו זוכה זיין זיך אפצולאזן פון ד

נעם אן די צוויי עצות פון רבי'ן; שריי צום אייבערשטן און לערן משניות וכו' 

 וועסטו ארויס קריכן פון דיינע שלעכטע מעשים.

... 

~~~~~~~~~~ 
די גרויסקייט פון משניות. דארף מען משלים זיין די גמרא וואס מ'האט 

 פארפאסט?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך בין זוכה צו זאגן יעדן טאג ח"י פרקים משניות, און כמעט יעדן טאג 

 זאג איך אויך דעם דף גמרא.

מיין שאלה איז אין די טעג וואס איך פארפאס צו זאגן דעם דף, זאל איך משלים זיין דעם קומענדיגן 

 טאג, אדער נישט.

 יישר כח, משה יצחק

 תשובה:

 יום ה' פרשת שלח, כ"ד סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -' יתברך בעזרת ה

  לכבוד משה יצחק נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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וואויל איז דיר אז דו ביסט זוכה צו לערנען יעדן טאג ח"י פרקים משניות; משניות 

 וואשט אפ דעם מענטש פון אלע שלעכטס, און עס ברענגט א הייליגקייט אויפן מענטש.

וען ר' נתן איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן האט אים דער רבי געהייסן ער ו

זאל יעדן טאג זאגן ח"י פרקים משניות, און אזוי טוען מיר אלע "תלמידי היכל הקודש 

חסידי ברסלב"; מיר זאגן יעדן טאג ח"י פרקים משניות. און מוהרא"ש פלעגט זיך 

ינעם מיט א משניות'ל איז מען גלייך חושד אז שטענדיג בארימען: "ווען מען זעט אי

 ער דריידט זיך ביי מיר".

מוהרא"ש האט געמאכט א ניגון מיט אידישע גראמען אויף די גרויסקייט פון 

 משניות: 

ֶדער ס"מ ֶקען ְׁשְּפִריְנֶגען ִּביְזן ַדא ,ָדאס ִאיז ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ַזא ְוַּכ ַּכ. 

 ,עְדן ָטאג ִמְׁשַניֹות ֵזייֶער ַאַסאַווייל ִאי ֶלעְרן יֶ 

פּון ִאיְהם ַא ְגרֹויְסן ַלא ִגיּב ִאי, 

קּוק ִניְׁשט ָוואס ֶיעֶדער ִטיֵּפׁש טּוט ִמיט ִדי ַהאְנט ַא ַמא ִאי, 

ֶלעְרן ֶיעְדן ָטאג ִמְׁשַניֹות ַאַסא ָדאס ִאי. 

 ,ָוואס ָהאּב ִאי ִמיט ֶיעֶנעם, ָוואס ָהאּב ִאי ִמיט ֶיעֶנעם

 .ִאי ַווייס ַאז ָנאר ִמְׁשַניֹות ֶוועל ִאי ִמיט ִמיר ִמיְטֶנעֶמען

 ,אּון ָדאס ֶוועט ִמי פּון ַאֶלעם ֵּבייְזן ַּבאִׁשיְצן

 ,אּון ַאֶלע ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלהאּון ִאין ֵקֶבר ֶוועְלן ַאֶלע ְׁשָרִצים, אּון ֶוועִרים, 

 .פּון ִמיר ִזי ַאֶוועְקִּפיְצן

 ,אּון ָכאְטׁש ֵזיי ֶוועְלן ִמיט ֵזייֶעֶרע ֵּבייֶזע ֵצייֶנער אֹויף ִמיר טּוֶען ְקִריְצן

 .ָאֶּבער ֶעס ֶוועט ֵזיי ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט נּוְצן

 ,ֶגעֶלעְרְנטָווארּום ִדי ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות, ָוואס ִאי ָהאּב 

 .ֶוועְלן ִמיר פּון ֵזיי ַּבאִׁשיְצן

 אּון ִאי ֶוועל ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס ָאְּפֶגעִהיְטן.

 אּון ִאין ַגן ֵעֶדן ֶוועל ִאי צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַצִדיִקים ִזיְצן.

מוהרא"ש האט געשריבן א בריוו פאר די ישיבה אז מיר זאלן דאס זינגען צוזאמען 

אלע בחורים, כדי מיר זאלן זיך איינ'חזר'ן וואס דער רבי וויל פון אונז און וואס ברסלב'ע 
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חסידות איז; מיר זאלן געדענקען אז קיינער וועט נישט העלפן דעם מענטש, נאר די 

 פרקים משניות וואס ער לערנט יעדן טאג.

והרא"ש ועל כולם, וואויל איז דיר אז דו לערנסט יעדן טאג א בלאט גמרא; מ

ברענגט אראפ פון דעם גרויסן גאון רבי שעפטיל, דער זון פונעם של"ה הקדוש זכותו 

אז "לערנען א בלאט גמרא (בסוף ספר יש נוחלין) יגן עלינו, וואס ער שרייבט אין זיין צוואה 

 יעדן טאג איז א חיוב, אזוי ווי מען דארף אנטון תפילין יעדן טאג".

זאגט מוהרא"ש  -רענט ער זיין יצר הרע; דערפאר ווען א איד לערנט גמרא פארב

זעט מען אז דער יצר הרע וועט אלעס לאזן דעם מענטש טון, נאר נישט לערנען גמרא,  -

 פון דעם האט ער זייער מורא.

קוק נישט וואס איז געווען נעכטן; יעדן טאג איז א נייע טאג. אז דו וועסט אנהייבן 

יגע טעג וכו' וועסטו דארפן משלים זיין פון ווען דו מיט משלים זיין פון דיינע פריערד

אזוי  -ביסט געבוירן און אויך פון די פריערדיגע גלגולים, לעב מיטן היינטיגן טאג 

 וועסטו מצליח זיין.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ס'האט נישט קיין מקור? איז אמת די זאכן וואס מענטשן זאגן, אבער

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב געוואלט פרעגן אויב ס'איז אמת די זאכן וואס מענטשן זאגן, ווי למשל אז אויב מען גייט 

 אריבער איבער א מענטש, וועט ער אויפהערן צו וואקסן, און דאס גלייכן אזעלכע זאכן וואס מענטשן זאגן.

 רגן אויף די סארט זאכן?דארף מען זיך זא

 יישר כח פאר אלעס, שמואל בער

 תשובה:

 ערב שבת קודש פרשת שלח, כ"ה סיון, שנת תשע"ח לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד שמואל בער נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ווידער זענען דא זאכן וואס האבן נישט עס זענען דא זאכן וואס האבן א מקור און 

קיין מקור, מיט דעם אלעם טאר מען נישט אפלאכן פון זאכן וואס מיר האבן מקבל פון 
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(שאלות ותשובות הרשב"א, חלק א', סימן ט; שאלות אונזערע עלטערן, אזוי ווי דער רשב"א זאגט 

ט אוועק מאכן דאס וואס מיר האבן מען טאר ניש ותשובות ארי' דבי עילאי, חלק יורה דעה, סימן יט):

 מקבל געווען פון אונזערע מאמעס און באבעס.

דער עיקר זאלסטו זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן אויף דיין מאמע 

לשון; פארצייל פארן אייבערשטן אלעס וואס גייט אריבער אויף דיר, און בפרט ווי 

 עס גייט דיר אזוי שווער.שטארק דו ווילסט זיין אן ערליכער איד און 

דער יצר הרע לאזט נישט אפ, ער קומט יעדן טאג מיט א נייע וועג, אזוי ווי חכמינו 

"ְּבָכל יֹום ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו, ְוִאְלָמֵלי ַהָּקדֹוׁש  (קדושין ל:):זכרונם לברכה זאגן 

מט יעדן טאג פון דאסניי און וויל ָּברּוך הּוא עֹוְזרֹו ֵאינֹו ָיכֹול לֹו", דער יצר הרע קו

אויסרייסן דעם איד, אבער דער אייבערשטער היט אונז אפ פון אים; איז דאך מידה 

טובה מרובה, אז מיר דארפן זיך יעדן טאג באנייען פון פריש צוריק צו גיין צום 

 אייבערשטן.

 זע צו זאגן יעדן טאג אביסל תהילים; אין תהילים ליגן אלע ישועות.

 ייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.דער א

... 

~~~~~~~~~~   
 


