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 בפרט נאכן לערנען משניות. –דאס גרויסקייט פון תפלה 

יום ג' פרשת כי תשא, פורים קטן, י"ד אדר א', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד ... נרו יאיר.

וואויל איז דיר אז דו לערנסט יעדן טאג אביסל חומש רש"י מיטן תרגום; זונטאג 

שלישי און אזוי ווייטער אז ביז סוף וואך ענדיגסטו די גאנצע ביז שני, מאנטאג ביז 

סדרה. אויך פריי איך זיך צו הערן אז דו לערנסט יעדן טאג משניות; עס איז נישט דא 

 .קיין בעסערע זאך פאר די נשמה פון לימוד משנה

 (ספר המידות, אות ממון,אז דו מוטשעסט זיך מיט פרנסה טו די עצה וואס דער רבי זאגט 

"ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּפְרָנָסה ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְוַאַחר ָּכ ִיְתַּפֵּלל ַעל ַּפְרָנָסה, ְּבַוַּדאי ִיְתַקֵּבל  סימן צז):

ְּתִפָּלתֹו", ווער עס האט נישט קיין פרנסה זאל לערנען תורה און נאכדעם זאל ער בעטן 

והערן זיין געבעט; דעם אייבערשטן אויף פרנסה, וועט דער אייבערשטער זיכער צ

זאלסטו אזוי טון, נאך יעדע פרק משניות וואס דו לערנסט זאלסטו זיך מתבודד זיין צום 

"הייליגער באשעפער, הער אויס מיין געבעט; איך מוטשע אייבערשטן און אים זאגן: 

זיך מיט פרנסה, עס איז מיר זייער ענג. איך האב נישט וואס אהיים צו ברענגען פאר מיין 

וועט דיר דער אייבערשטער געבן פרנסה  ב און קינדער, העלף מיר, געב מיר שפע",וויי

 .בשפע

א ברסלב'ער חסיד האט מיר דערציילט אז לעצטנס איז ער זייער געדרוקט; ער 

האט א ביזנעס וואס ברענגט אים אריין שיין פרנסה אבער די לעצטע פאר חדשים איז 

ט קיין ארבעט, עס קאסט אים ארבעטערס און אלעס זייער שוואך און ער האט ממש ניש

ער האט נישט פון וואו זיי צו באצאלן. דער איד וואוינט אין קרית יואל, דערציילט ער 

מיר אז פאריגע וואך איין פארנאכט'ס ווען ער האט געשפירט ווי ער קען נישט מער איז 

וואו ער האט זיך  ער ארויף געגאנגען צום ציון פון סאטמאר'ער רבי זכותו יגן עלינו

אויסגעגעסן זיין הארץ צום אייבערשטן; ער האט געזאגט פאר'ן אייבערשטן אז ער 

שפירט ווי ער קען נישט מער וכו'. דערציילט ער מיר אז אויפן וועג אראפ פון בית החיים 

באקומט ער א טעלעפאן רוף פון א איד וואס זאגט אים ער זאל אריבער קומען צו אים, 

ם באצאלן אן אלטן חוב פון פינף טויזנט דאללער... ער זאגט מיר: "איך האב ער וויל אי

 .זיך שוין לאנג מייאש געווען פון דעם חוב"; זעט מען וואס תפילה איז

זאלסטו אויך אזוי טון; ווען דו לערנסט משניות און גמרא זאלסטו זיך מתבודד 

לע תנאים און אמוראים זיין דערביי, זאלסט בעטן דעם אייבערשטן אז בזכות די א

 זאלסטו ארויס גיין פון דיינע חובות.
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארגינען גן עדן אויך פאר א צווייטן.

יום ג' פרשת כי תשא, פורים קטן, י"ד אדר א', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 ... נרו יאיר.לכבוד 

איך האב מיר זייער מחי' געווען צו רעדן מיט דיר און הערן פון דיר אז דיין זון ... 

נרו יאיר גייט היינט מסיים זיין די ערשטע מאל ששה סדרי משנה; וואו אויף דער וועלט 

איז דא אזא זאך, אז א קינד פון ניין יאר איז מסיים ששה סדרי משנה? איך וועל אים 

 א חיזוק בריוו ער זאל שוין אנהייבן נאכאמאל משניות.שרייבן 

נאך מער פריי איך זיך צו הערן אז דיין זון הבחור ... נרו יאיר פארשפרייט ווייטער 

גליונות אין לאנדאן יעדן ערב שבת; מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון 

 מחזק זיין און מקרב זיין נאך א איד צום אייבערשטן.

ך האב געליינט אין די תולדות פון חסידי חב"ד ווי זיי האבן זיך מוסר נפש אי

געווען אין רוסלאנד דורכאויס די שווערע ביטערע יארן פון קאמוניזם ווען די רעגירונג 

האט נישט געלאזט האלטן אידישקייט, און אויב מען האט געכאפט א איד פארשפרייטן 

מיט'ן לעבן. איז געווען א איד מיט'ן נאמען ר' אידישקייט האט מען באצאלט פאר דעם 

בערקע חן זכרונו לברכה, א שטיק מסירות נפש איד! ער איז געווען באהאלטן אין א 

שטוב פון וואו ער איז נישט ארויס געקומען פאר לאנגע יארן, שבת פלעגט מען זיך 

ן זיך צו מחזק צוזאמקומען שטילערהייט ביי אים אין שטוב וואו ער איז געווען באהאלט

זיין מיט אמונה און בטחון. דער ר' בערקע פלעגט אויסזאגן יעדן שבת גאנץ תהילים, 

איז אמאל אריין געקומען צו אים אין שטוב א בחור און אים געזאגט די פאלגענדע 

ווערטער: "ר' בערקע איר זענט נישט גערעכט מיט דעם וואס איר נעמט דעם גאנצן גן 

ואס זאלט איר דאס נישט פארגינען פאר אונז בחורים? מיר זענען עדן פאר אייך; פארו

זיך מוסר נפש אהער צו קומען הערן אביסל ווערטער פון אמונה און איר זיצט זיך 

פארשפארט מיטן תהילים?!" האט ר' בערקע גלייך פארמאכט דעם תהילים און 

 פארברענגט מיט די בחורים.

רשטער האט דיר געהאלפן דו האסט זיך דאס זאג איך דיר אויך, אז דער אייבע

דערוויסט פון הייליגן רבי'ן, פון זיינע זיסע עצות און פון דעם סדר דרך הלימוד, ווי דו 
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שרייבסט מיר יעדן טאג דיינע סיומים וכו', האב איך דאס מערסטע הנאה פון דעם אז 

נצן גן עדן דו מיט דיינע קינדער זענען עוסק אין הפצה, אז דו האלסט נישט דעם גא

 בלויז פאר דיר אליינס, נאר דו פארגינסט א שטיקל גן עדן פאר נאך א איד.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 דער רבי האט אויך אנגעהויבן משניות אלס קינד.

שנת תשע"ט יום ג' פרשת כי תשא, פורים קטן, י"ד אדר א',  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד הילד יניק וחכים כמר ... נרו יאיר.

איך פריי זיך זייער צו הערן פון דיין טאטע אז דו האסט זוכה געווען צו מסיים זיין 

גאנץ 'ששה סדרי משנה' אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן וואס האט אונז 

ִלּמּוד, ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד; לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, "ֵאין ְצִריִכין ּבְ  (שיחות הר"ן, סימן עו):געזאגט 

ּ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.

אג פרקים יעצט זאלסטו אנהייבן נאכאמאל משניות; זאלסט לערנען יעדן ט

משניות און דו זאלסט בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט זוכה זיין צו פארשטיין וואס 

דו לערנסט, וועט דיר דער אייבערשטער העלפן אז דו וועסט פארשטיין וואס דו 

 לערנסט.

אזוי ווי דער רבי האט דערציילט ווי אזוי ער האט אנגעפאנגען לערנען ווען ער איז 

"ִּכי ִּבְתִחָּלה ָהָיה לֹוֵמד ִמְׁשָניֹות ְוא ָהָיה ֵמִבין ִלּמּודֹו",  (שבחי הר"ן, אות ח):ינד געווען א יונג ק

ער האט געלערנט משניות אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס ער לערנט, וואס האט 

ער האט זייער אסאך ער געטון? "ְוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּיִאיר ֵעיָניו", 

 געוויינט צום אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו פארשטיין, "ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ָּכל ָּכ

ַעד ֶׁשָּזָכה ֶׁשּיּוַכל ִלְלמֹוד ִמְׁשָניֹות", ער האט אסאך געוויינט צום ביז ער האט זוכה געווען 

ָאר ְסָפִרים ְולא ָהָיה ֵמִבין ַּגם ֵּכן", נאכדעם צו פארשטיין משניות. "ְוֵכן ַאַחר ָּכ ָלַמד ְׁש 

האט דער רבי געלערנט אנדערע ספרים און ער האט נישט פארשטאנען וואס ער לערנט, 

"ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ַּגם ֵּכן ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ֶׁשָּזָכה ַלֲהִביָנם", האט ער ווייטער געוויינט צום 

זיין צו פארשטיין ביז דער אייבערשטער האט אים אייבערשטן ער זאל דאס זוכה 

 געהאלפן אז ער האט פארשטאנען אלעס וואס ער האט געלערנט.
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דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט אויסוואקסן א גרויסער ערליכע איד און 

 דיינע עלטערן זאלן זען פון דיר אידיש נחת.

... 

~~~~~~~~~~ 
געשמאקערע זאך אויף דער וועלט ווי זיך אויסרעדן דאס עס איז נישט דא קיין 

 הארץ צום אייבערשטן.

ג' פרשת כי תשא, פורים קטן, י"ד אדר א', שנת תשע"ט לפרט  -בעזרת ה' יתברך 

 קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך בעט דיר נאכאמאל זאלסט ארויף לייגן א פילטער אויף דיין סעלפאון, 

מה, ווייל אז מען קוקט רחמנא לצלן עבירות פארלירט טעבלעט און קאמפיוטער וכוד

(ליקוטי מען אלסדינג און מען ווערט צעבראכן און דעפרעסט. דער הייליגער רבי זאגט 

"ְוֶזה ְּבִחיַנת חֹוַלַאת ֶׁשּקֹוִרין ְּבֶרעֶכִניׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶׁשּׁשֹוֵבר ֲעָצמֹות  מוהר"ן, חלק א', סימן נ):

ָּבא ַהחֹוַלַאת ַהּזֹאת ֵמֲחַמת ַּתֲאַוות ִניאּוף", פון די עבירה פון פגם הברית קומט ֶׁשל ָאָדם, ֶׁש 

דער מענטש ווערט צעבראכן אויף שטיק שטיקלעך  -די מחלה וואס הייסט 'ברעכעניש' 

 און שפירט נישט קיין טעם אין לעבן.

ם רבינ'ס בעט איך דיר טייערער ברודער, הער צו וואס דער רבי זאגט און טו דע

עצה פון התבודדות; דאס וועט דיר העלפן ארויס צו קריכן פון דיינע שלעכטע 

געוואוינהייטן. בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן זיך צו קענען אפשאקלען פון 

 די ביטערע עבירה.

 איך שרייב דיר דא א קליינע תפילה וואס דו זאלסט בעטן דעם אייבערשטן:

רחמנות אויף מיר; איך האלט אין איין פוגם זיין בברית, איך  "רבונו של עולם, האב

האב זיך נישט געהיטן אין מיינע יונגע יארן דערפאר איז געווארן ביי מיר א 

געוואוינהייט אז איך האלט אין איין פוגם זיין בברית. הייליגער באשעפער, ראטעווע 

ך האלט אין איין צוריק פאלן, מיר, איך וויל אזוי שטארק זיין אן ערליכער איד אבער אי

איך בין אזוי צעבראכן און צעקלאפט פון דעם. רבונו של עולם, האב אויף מיר רחמנות, 

געב מיר כח, העלף מיר איך זאל גלייבן אין דיר און שפירן אז דו האסט מיר ליב. דער 

 יצר הרע רעדט מיר איין אז דו ביסט ברוגז אויף מיר, איך גיי ארום מיט נארישע

געדאנקען אז דו דארפסט מיר נישט און איך בין זייער דערשראקן אז איך קען שוין מער 

 נישט תשובה טון".
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אז דו וועסט בעטן דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכמאל וועסטו זוכה זיין 

 ארויס צו קריכן פון אלע שלעכט'ס.

געשמאקערע  וואס זאל איך דיר זאגן מיין ליבער ברודער; עס איז נישט דא נאך א

זאך אויף דער וועלט ווי זיך אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן אויף די אייגענע 

שפראך. יעדעס ווארט וואס מען רעדט צום אייבערשטן בויט אויף די אמונה, עס ווערט 

מער און מער קלאר פאר'ן מענטש אז עס איז גארנישט פארהאנען אויף דער וועלט 

נאר דאס נעמט מען מיט ווען מען גייט אוועק פון דעא אויסער דער אייבערשטער. 

(תנא דבי אליהו וועלט, מוהרא"ש פלעגט חזר'ן כסדר דאס וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

"ְלִפי ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ּוְתִפּלֹות, ֵהם ַהְמַלִּוים אֹותֹו ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְלֵבית עֹוָלמֹו",  רבא, פרק טו):

יך צו צו רעדן צום אייבערשטן און דערציילט אים יעדע זאך אז א מענטש געוואוינט ז

 וועט אים דאס באגלייטן אויף אייביג, אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דאס גע'חזר'ט זיין גאנץ לעבן און דאס שטייט אין 

קיינעם אויף דער אלע זיינע הייליגע ספרים; אז א מענטש זאל וויסן אז ער האט נישט 

נאר דעם אייבערשטן! און ווי מער מען רעדט צום אייבערשטן ווערט מען  -וועלט 

 נענטער צו אים, און דאס וועלן מיר מיט נעמען אויף יענע וועלט.

 איך ווארט צו הערן פון דיר צי דו האסט ארויף געלייגט א פילטער אויף וכו'.

 א גוטע נאכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 גן א הויז אויף יענע וועלט אויך.זיך באזאר

יום ד' פרשת כי תשא, שושן פורים קטן, ט"ו אדר א', שנת  -בעזרת ה' יתברך 

 תשע"ט לפרט קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

היינט איז פאר אונז תלמידי היכל הקודש א גרויסע שמחה, נאכדעם וואס מיר 

 האבן היינט נאכאמאל מסיים געווען 'ששה סדרי תוספתא'.

מוהרא"ש האט איינגעפירט אז אלע תלמידי היכל הקודש זאלן לערנען יעדן טאג 

אביסל בבלי, ירושלמי און תוספתא; מוהרא"ש זאגט אז דורכדעם וואס מען לערנט 

וואס איז  ביתיעדן טאג א דף בבלי, א דף ירושלמי און א פרק תוספתא בויעט מען זיך א 

אס הייסט, אז יעדער מענטש וויל דאך האבן וספתא. דת' רושלמיי' בליב'ראשי תיבות: 

אן אייגענעם הויז, מען שוויצט פאר דעם א גאנץ לעבן און מען טוט אלעס אויף דער 
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וועלט דאס צו קענען פארמאגן, דארף מען אויך זען זיך צו בויען א הויז וואס מען וועט 

גמרא בבלי, א קענען מיט נעמען אויף יענע וועלט; אז מען לערנט יעדן טאג א בלאט 

בלאט ירושלמי און מען לייגט צו א פרק תוספתא בויט מען זיך אן אייביגע הויז וואס 

 מען וועט מיט נעמען אויך אויף יענע וועלט.

איך בעט דיר זייער שטארק דו זאלסט זיך מאכן א חשבון וואס דו האסטו געטון 

ווינטער, האט א דורכאויס דעם פארלאפענעם ווינטער; עס איז אריבער א לאנגע 

מענטש געהאט שכל און געפאלגט דעם רבי'ן האט ער זיך אנגעפילט מיט מקרא, משנה 

און גמרא, און אז נישט קען מען יעצט אנהייבן. הייב אן פון מארגן צו לערנען יעדן טאג 

איין פרק תוספתא בנוסף צום בלאט בבלי און ירושלמי וועסטו זיך בויען א בית לנצח 

וועסטו זוכה זיין צו האבן אן אייגענעם הויז, ווייל ווער עס לערנט תורה  נצחים, אויך

 ווערט גליקליך און רייך.

נעכטן נאכט איז געווען א שיעור אין קרית יואל, אין בית המדרש היכל הקודש 

עצי תמרים; מיר האבן זיך מחזק געווען מיט די עצות און התחזקות פון הייליגן רבי'ן 

גערעדט פון דאס גרויסקייט פון עוסק זיין אין הפצה. א שאד דו ביסטו נישט געווען און 

מזכה זיין נאך א איד מיט  -ביים שיעור, וואלסטו געהאט חיזוק צו גיין ווייטער הפצה 

 די עצות פון רבי'ן. דו קענסט הערן דעם שיעור אויף 'קול ברסלב'.

 ן אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיי

... 

~~~~~~~~~~ 
 עטליכע עצות ווי אזוי ארויסצוגיין פון חובות.

ד' פרשת כי תשא, שושן פורים קטן, ט"ו אדר א', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך 

 לפרט קטן

 לכבוד ... נרו יאיר.

שטארק זיך טייערער ברודער; מיר האבן א גרויסער באשעפער וואס פירט אונז! 

עט דיר נישט פארלאזן. דו וועסט נאך זען אז אלעס וואס דו גייסט יעצט אריבער ער וו

 איז אלעס נאר לטובתך. -כאטשיג עס זעט דיר אויס ווי עס איז איין שטיק רע  -

בנוגע דיינע חובות וכו'; פאלג דעם רבי'ן, גיי אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט 

ער באשעפער העלף מיר! איך קען מער נישט "הייליגדארט און בעט דעם אייבערשטן: 

נעמען מיינע חובות, עס דרוקט מיר מיין הארץ פון די חובות. איך דארף איינקויפן אויף 

שבת און דער גראסערי, פלייש און פיש געשעפט ווילן מיר מער נישט פארקויפן. אויך 
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פער מיין ווייב און ווארט מיין ווייב איך זאל איר אהיים ברענגען געלט; הייליגער באשע

קינדער פארלאזן זיך אויף מיר, זיי טראכטן און האפן אז איך וועל זיי אהיים ברענגען 

געלט אבער איך האב נישט צו וועם צו קוקן, איך קוק נאר צו דיר, אזוי ווי חכמינו 

די פרוי פארלאזט זיך אויף איר מאן און די קינדער  (חולין פד:):זכרונם לברכה זאגן 

אזן זיך אויף זייער טאטע אז ער וועט אהיים ברענגען געלט צו קענען קויפן עסן, פארל

 נאר צום אייבערשטן"; -אבער דער מענטש זעלבסט האט נישט צו וועם זיך צו ווענדן 

אזוי זאלסטו רעדן צום אייבערשטן וועסטו זען ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער 

 וועט טון מיט דיר.

ב איך דיר פאר עשירות: זאלסט רעדן שיין צו דיין ווייב; חכמינו נאך אן עצה גע

"אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", רבא האט  (בבא מציעא, נט.):זכרונם לברכה זאגן 

געזאגט: 'זייטס מכבד ענקערע ווייבער וועט איר רייך ווערן'; דער הייליגער רבי זאגט 

"ִּכי ִעַּקר ָהֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי ָהִאָּׁשה", די גאנצע עשירות פונעם  מוהר"ן, חלק א', סימן סט):(ליקוטי 

מענטש איז תלוי אין זיין ווייב; אז מען רעדט שיין צו די ווייב, מען טשעפעט איר נישט 

ר דאן איז מען זוכה צו האבן עשירות, (דאס מיינט נישט צו זאגן אז דו זאלסט ווערן אי –

קנעכט, וואס זי זאגט און וואס זי טראכט דארפסטו טון; מען רעדט פון טשעפען און 

 וויי טון).

 איך ווארט צו הערן פון דיר א סיום, אדער שרייב מיר אז דו לערנסט יעדן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די גרויסע מעלה און תיקון פון לערנען דעם רבינ'ס ספרים.

 ת כי תשא, ט"ז אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטןיום ה' פרש -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

איך וויל דיר מחזק זיין צו לערנען דעם רבינ'ס ספרים; מאך זיך שיעורים אין אלע 

 פינף ספרים פון רבי'ן, ווייל אלע רפואות, עצות און סגולות ליגן אין רבינ'ס תורות. 

לעכטע מעשים וואס מען האט ווער רעדט נאך אז מען וויל פאררעכטן אלע ש

(חיי מוהר"ן, סימן זאל מען לערנען ליקוטי מוהר"ן, ווייל דער הייליגער רבי זאגט  –געטון 

"ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו", אז מען קען  שמט):

ערנט זיין ספר ליקוטי מוהר"ן, "ְוָאַמר, ֶׁשִּמי ווערן אן אמת'ער בעל תשובה אז מען ל

ין ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו ֶּבֱאֶמת, ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקעִ 

ֶלע ָאֶדעְרן ְטֶרעֶנען"; ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו", ְוָאַמר ְּבזּו ַהָּלׁשֹון: "ֶסע ֶוועט ִאים ַא 
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אזוי אויך האט דער רבי געזאגט אז ווער עס וועט לערנען זיין ספר מיט אן אמת וועט 

 זיך אים עפענען אלע פארשטאפטע ָאדערן און ער וועט ווערן אן ערליכער איד.

טייערער הארציגער ..., רבי נתן האט אמאל געזאגט פאר א יונגערמאן: 

ליקוטי מוהר"ן, ווייל צו א גוף וואס האט געלערנט ליקוטי  "יונגערמאן לערן אסאך

מוהר"ן וועלן די ווערים נישט קומען". נאך האט רבי נתן געזאגט בעפאר זיין הסתלקות: 

"אפילו א מענטש זאל זיין דער גרעסטער בעל עבירה, אויב וועט ער זיך האלטן אין 

דער רבי האט א כח צו העלפן יעדן רבי'ן וועט ער האבן א תיקון"; זעט מען פון דעם אז 

 איינעם.

נעם אריין אין דיר אז דו האסט נישט קיינעם אויף דער וועלט, ווייל כל זמן דו 

מיינסט אז דער וועט דיר העלפן אדער יענער וועט דיר העלפן ביסטו א גרויסער 

דעם רחמנות; איינמאל דו וועסט מכיר זיין אז דו ביסט אליין און דו האסט נאר 

 .וועסטו זען גרויסע וואונדער וואס דער אייבערשטער וועט טון מיט דיר -אייבערשטן 

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

 איך שיק דיר אויך א בריוו פאר דיין ווייב תחי'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ול.דער אייבערשטער איז מיט דיר און ווארט צו הערן דיין ק

 יום ה' פרשת כי תשא, ט"ז אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 מרת ... תחי'.

ווען דו זאלסט וויסן ווי חשוב דיינע תפילות זענען אויבן אין הימל וואלסטו נישט 

געווען אזוי צעבראכן ביי זיך; אמת טאקע דו שפירסט זיך אסאך מאל ווי דו האסט 

למעשה ביסטו נישט אליינס ווייל דער אייבערשטער איז מיט דיר, קיינעם נישט, אבער 

 ביי דיר און נעבן דיר.

דער הייליגער רבי האט זייער אויסגעלויבט די תפילות פון פרויען; זאגט 

מוהרא"ש אז ווייל פרויען האבן בדרך כלל א לב נשבר, א צעבראכן הארץ, זענען זייערע 

 .תפילות זייער חשוב ביים אייבערשטן

 וואס דו דארפסט בעט פונעם אייבערשטן, וועט דיר דער אייבערשטער העלפן.

עס איז א שאד צו צאלן געלט פאר א בשר ודם (טערעפיסט) ער זאל דיר אויסהערן 

וואס ער קען זיך אליינס נישט העלפן, בשעת דו קענסט דאס האבן בחנם! דורך זיך 
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ן און אים בעטן מיט רחמנות ער אויסשמועסן מיטן אייבערשטן, אים אלעס דערצייל

 זאל דיר העלפן מיט וואס דו גייסט אריבער.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארשטיין די ווייב אויפן ריכטיגן וועג.

 ערב שבת קודש פרשת כי תשא, י"ז אדר א', שנת תשע"ט לפ"ק -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

אלע דיינע כוחות צו זיין פרייליך שבת, ווייל  איך בעט דיר זייער, שטארק זיך מיט

 דער הייליגער רבי האט אונז אנגעזאגט מיר זאלן זיין פרייליך שבת.

ווען א מענטש איז זוכה צו זיין פרייליך שבת איז אים דער אייבערשטער מוחל 

אלע זיינע עבירות, אזוי אויך איז מען זוכה צו גרויס עשירות און צו אלעס גוטס. אזוי 

"כל המענג את השבת", ווער עס פריידט זיך  (שבת קיח.):ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

שבת, "נותנים לו נחלה בלי מצרים", געבט מען אים שפע  שבת און איז זיך מחי' מיט'ן

 אן קיין גרעניץ.

אויך זאלסטו פרייליך מאכן דיין ווייב און קינדער; געדענק אז אלעס ווענדט זיך 

 אין דיר, אז דער טאטע איז פרייליך איז די גאנצע משפחה פרייליך.

איך טראכט אז דו  איך האף אז דו האסט הנאה געהאט פון די שיעור נעכטן נאכט;

זאלסט איבער הערן דעם שיעור נאכאמאל און נאכאמאל. דו קענסט דאס הערן אויפ'ן 

טעלעפאן ליין: 'קול ברסלב' וועסטו זיך האלטן פריש און דו וועסט נישט ווערן 

צעפאלן ווען דיין ווייב זאגט דיר א ווארט וואס שמעקט דיר נישט; דו וועסט געדענקען 

ייב זאגט דיר א ווארט מיינט זי נישט דיר פערזענדליך נאר זי איז פשוט אז ווען דיין וו

אויסגעמוטשעט און איבערגעשטרענגט דערפאר זאגט זי דיר עס אויף אן אופן וואס 

 טשעפעט דיר.

אויב דו ווייסט איינער וואס פארט אויף ארץ ישראל זאלסטו מיר ביטע לאזן וויסן; 

 נחל וואס איז יעצט ארויס פון דרוק. יישר כח.איך דארף שיקן געלט פאר די אשר ב

 .א גוט שבת

... 

~~~~~~~~~~ 
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 דער רבי געבט שכל ווי אזוי צו לעבן א שיין לעבן.

 ג' פרשת ויקהל, כ"א אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר האבן דעם רבי'ן וואס ווייזט אונז דעם ריכטיגן 

אויב  -וועג ווי זיך צו פירן. אפילו אז א מענטש האט נישט קיין שכל און פארשטאנד 

פאלגט ער דעם רבי'ן און ער נעמט דעם רבי'ן פאר זיין וועג ווייזער וועט ער מצליח זיין 

"ִּכי ִעַּקר ִׁשָּגעֹון ֶׁשל  (שיחות הר"ן, סימן סז):וי ווי דער רבי זאגט און האבן א חיים טובים, אז

ָּכל ַהְמֻׁשָּגִעים הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ֵאינֹו ְמַצֵּית ְוׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל", פארוואס 

ִּכי ווערט א מענטש משוגע? ווייל ער פאלגט נישט אן אמת'ן חכם און אן אמת'ן צדיק, "

ִאם ָהָיה ׁשֹוֵמַע ְוַצָּית ְלִדְבֵרי ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ַהַּבֲעֵלי ֵׂשֶכל, ְּבַוַּדאי א ָהָיה ְמֻׁשָּגע  -ַהְמֻׁשָּגע 

אויב וואלט ער געפאלגט  -ְּכָלל", ווייל ווען דער מענטש וואס איז פול מיט מושגעת'ן 

 א חכם וואלט ער געווארן אויס משוגע.

און איך אויך,  -תן האט געזאגט: "די גאנצע וועלט איז משוגע דער הייליגער רבי נ

אבער איך האב געקענט א קלארן"; מיינענדיג צו זאגן אז ער האט געקענט דעם רבי'ן 

און אים גייט ער נאך און אים פאלגט ער. נאך האט ער געזאגט: "איך בין צוגעגליכן צו 

פלייצע פון א גרויסן מענטש"; דאס  א ננס (א קליינטשיגער מענטש) וואס זיצט אויף די

הייסט, ווי קליין דער מענטש זאל נאר זיין און ווי נאריש מען זאל נאר זיין, אויב מען 

 נעמט דעם רבי'ן און מען פאלג אים האט מען א גוט לעבן.

איך בעט דיר זייער געב אכטונג נישט צו האבן אין זיך די שלעכטע מידה פון 

כט צו נוצן, אז דיין ווייב דארף עפעס האבן אין שטוב געב קמצנות; געלט איז געמא

"ִּכי ִעַּקר ָהֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סט):איר געלט. דער הייליגער רבי זאגט 

ָהִאָּׁשה", די גאנצע געלט קומט נאר בזכות דעם וואס מען איז מכבד די ווייב; דערפאר, 

 ין דיין ווייב וועסטו האבן גרויס שפע.אז דו וועסט מכבד זי

"ַקְמָצן ָנָבל ְּבָממֹוֵניּה, ְּדָלאו ִאיהּו ָנִדיב  (תיקוני זוהר, הקדמה ב.): דער זוהר הקדוש זאגט

ְוָלאו ִאיהּו ִמַזְרָעא ְדֲאָבָהן", א קמצן איז א נבל, און דאס איז א סימן אז ער שטאמט נישט 

 ט א אידישע סימן.פון אידן רחמנא לצלן; זיין קארג איז ניש

אנשטאט דו זאלסט זיך אהער שטעלן צווישן חברים ווי א מענטש מיט א ברייטע 

הארץ זאלסטו עפענען דיין הארץ פאר דיין ווייב און קינדער; פון אינדרויסן קען מען 

גארנישט זען, עס קען זיך דאכטן אמאל אויף א מענטש אז ער איז א וואוילער מענטש, 

יז מנדב וכו', ער קויפט עליות, ער שנאדערט וכו', אבער אין שטוב נאכדעם וואס ער א
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איז ער א פשוט'ער רוצח, ער פייניגט זיין ווייב און צאפט איר דאס בלוט ווען זי בעט 

אים אפאר דאללער, ער לאזט איר נישט נעמען א העלפער צו רוימען די שטוב און ער 

ך פאטשקעט ער געלט; ער רייכערט לאזט איר נישט קויפן וכו', בשעת וואס פאר זי

 ציגרעטלעך ווי א קוימען, קויפט און טרינקט אלקאהאל וכו'.

 זיי געזונט און שטארק.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פאלגן דעם אייבערשטן אן קיין פארוואס און אן קיין פארווען.

 יום ג' פרשת ויקהל, כ"א אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 תחי'.מרת ... 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

מיר דארפן טון דעם ווילן פונעם אייבערשטן אן קיין פארוואס און אן קיין 

פארווען; מיר ווייסן גארנישט, איין זאך ווייסן מיר אז דער אייבערשטער זאגט אונז אן 

 ז שווער.איז דאס פאר אונז גוט און מיר וועלן דאס טון אפילו עס אי -צו היטן די מצוות 

איר פרעגט פארוואס דער אייבערשטער האט געהייסן היטן הלכות טהרת 

המשפחה; ווי קענען מיר פארשטיין דעם אייבערשטן?! איך וועל אייך דאס געבן צו 

פארשטיין מיט א ביישפיל, א קליין קינד קען נישט פארשטיין פארוואס זיין טאטע לאזט 

ארן און ער ווערט ברוגז אויף זיין טאטע ווען ער אים נישט גיין אויפן גאס וואו קארס פ

שרייט אויף אים און זאגט אים אן נישט צו טון געוויסע זאכן, ווייל דאס קינד מיט זיין 

פינטעלע שכל מיינט אז ער פארשטייט אליינס וואס איז גוט פאר אים, הערשט ווען ער 

טן פון שלעכטס; אזוי ווערט ערוואקסן זעט ער אז זיינע עלטערן האבן אים אפגעהי

קענט איר אביסל פארשטיין אז עס איז נישט מעגליך פאר א מענטש צו פארשטיין דעם 

אייבערשטן, מיר האבן נישט קיין פינטעלע שכל און פארשטאנד אנטקעגן דעם 

 אייבערשטן.

אז די גרעסטע חכמה איז אוועק  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן מד):דער הייליגער רבי זאגט 

ו לייגן אלע חכמות און טון דעם ווילן פונעם אייבערשטן; דעריבער, אז דער צ

אייבערשטער האט געזאגט מען זאל ציילן זיבן טעג וכו' דארף מען דאס טון מיט גרויס 

 שמחה.

"ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ִמְּפֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ִנָּדה  (נדה לא:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ה? ִמְּפֵני ֶׁשָרִגיל ָּבּה ְוָקץ ָּבּה", רבי מאיר זאגט: פארוואס האט דער אייבערשטער ְלִׁשְבעָ 
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געזאגט אז א נדה זאל ציילן זיבן טעג וכו'? "ָאְמָרה ּתֹוָרה: ְּתֵהא ְטֵמָאה ִׁשְבָעה ָיִמים, ְּכֵדי 

זוי וועט די פרוי זיין באליבט צו ֶׁשְּתֵהא ֲחִביָבה ַעל ַּבְעָלּה ִּכְׁשַעת ְּכִניָסָתּה ְלֻחָּפה", ווייל א

איר מאן פונקט אזוי ווי זי איז געווען באליבט צו אים אין די טאג פון די חופה; און 

זוכה זיין צו געזונטע קינדער, ווייל אז מען היט הלכות טהרה האט מען געזונטע קינדער, 

 צלן.און אז מען היט נישט די הלכות ווערן געבוירן קראנקע קינדער רחמנא ל

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין צו גיין אויף די וועג פון די תורה, 

 -די גרעסטע חכמה איז  אוועק לייגן אלע חכמות און זיך פירן מיט תמימות ופשיטות.

"ֶׁשהּוא ָחְכָמה ּוְמָלאָכה  (שיחות הר"ן, סימן טו):אוועק צו לייגן די שכל, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ָלה ִלְהיֹות ְּכמֹו ְּבֵהָמה", עס איז א גרויסע חכמה צו זיין אזוי ווי א בהמה, דאס הייסט ְגדֹו

"ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם  (שמות לו, א):זיך צו פירן פשוט בתמימות ובפשיטות. אזוי ווי עס שטייט 

 (חולין ה:):ן ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה", און אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאג

"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ה'", ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֲערּוִמים ְּבַדַעת  (תהלים לו, ז):אויפ'ן פסוק: 

"ַוֲאִני ַּבַער  (שם עג, כב):ּוְמִׂשיִמין ַעְצָמן ִּכְבֵהָמה, און אזוי ווי אסף בעט דעם אייבערשטן 

."א ֵאָדע ֶּבֱהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְו 

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~שאלות ותשובות~~~

 א גרויסן יישר כח, איר האט געראטעוועט מיין לעבן!

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איבער א האלב יאר צוריק האב איך באקומען א קארטל פון א בחור, מיט די נומער פון די "קול 

ברסלב" האטליין, וואו מ'קען הערן שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, און זייט דעמאלט האב איך שוין 

טויזנט מינוט פון עצות און חיזוק, און יעצט האב איך זיך גענומען די מיה צום ערשטן  30געהערט אומגעפער 

 געגעבן לעבן.מאל צו שרייבן א יישר כח, צו דאנקען אויף דעם וואס איר האט מיר ממש 

די פילע עצות האבן מיר אזויפיל געהאלפן אויף טריט און שריט, און ספעציעל די עצה צו רעדן צום 

אייבערשטן ווי צו א גוטער פריינד, און די עצות אויף שלום בית, האבן מיר גאר שטארק געהאלפן אין מיין 

 טאג טעגליכן לעבן.

ציון פון מוהרא"ש אין יבנאל, און מיט טרערן אין די אויגן האב איך א חודש צוריק בין איך געווען ביים 

דארט געדאנקט מוהרא"ש אז ער האט איבערגעלאזט אזא תלמיד וואס געבט איבער ווייטער זיינע לימודים, 

 און וואס איז מחזק די גאנצע וועלט.

 ארבעט. דער אייבערשטער זאל אייך ווייטער געבן פיל כח אנצוגיין מיט די הייליגע

 א גרויסן יישר כח

 חיים

 תשובה:

יום ג' פרשת כי תשא, פורים קטן, י"ד אדר א', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך 

 לפ"ק

 לכבוד חיים נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' מיט'ן הייליגן רבינ'ס עצות; דער 

"מיט יעדע שיחה וואס איך שמועס קען מען זיין  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):רבי האט געזאגט 

אן ערליכער איד, נישט סתם אן ערליכער איד, נאר אן ערליכער איד אזוי ווי איך מיין 

ער רבי ברענגט אונז צום אייבערשטן, מיר זאלן לעבן מיט אמונה אן ערליכער איד"; ד

"ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית אֹוִתי ִויַקֵּים (חיי מוהר"ן, סימן שכ): און מיט תכלית. נאך האט דער רבי געזאגט 

ס וועט מיר פאלגן ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה", ווער ע
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זאל עס זיין ווער עס  -און טון אלעס וואס איך הייס וועט זיכער ווערן א גרויסער צדיק 

 זאל נאר זיין.

איין זאך בעט איך דיר זייער, מאך זיך שיעורים אין הייליגן רבינ'ס ספרים וועט 

מקורב  דיין התקרבות זיין א זאך וואס וועט אנהאלטן אויף שטענדיג. ווען מען ווערט

צום הייליגן רבי'ן דארף מען אסאך לערנען דעם רבינ'ס ספרים, ווייל מען קען נישט זיין 

ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן,  -מקורב צום רבי'ן נאר אז מען לערנט דעם רבינ'ס ספרים 

חיי מוהר"ן, ספורי מעשיות און ספר המידות; אזוי וועט דיין התקרבות זיין שטארק און 

יך נישט צו טון מאכן פון קיינעם וכו'. ווייל ליידער אין ברסלב דרייען זיך דו וועסט ז

אסאך וואס האבן נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן און זענען מחליש דעת פרישע מקורבים 

וכו' מיט שיחות וואס זענען נישט געשטויגן און נישט געפלויגן און דורכדעם זענען זיי 

ן נאכנישט דעם רבינ'ס תורות און שיחות, און מיינען מרחק פרישע מקורבים וואס קענע

 אז יעדער וואס דריידט זיך אין ברסלב איז א ברסלב'ער חסיד.

אזוי ווי די מעשה גייט מיט רבי נחמן טולטשינער זכר צדיק לברכה וואס האט 

אמאל געכאפט א היטש מיט איינעם יוסל פאראנטשיק; אזוי שמועסנדיג זאגט ער פאר 

טולטשינער: "איך האב געקענט דעם רבי'ן", און רבי נחמן טולטשינער האט רבי נחמן 

אים מקנא געווען. נאכדעם ווען ער איז געקומען צו רבי נתן האט ער אים דאס 

דערציילט: "איך האב געטראפן א איד יוסל פאראנטשיק וואס האט געקענט דעם 

געקענט' דעם רבי'ן, ער האט רבי'ן", זאגט אים רבי נתן: "יוסל פאראנטשיק האט נישט '

'געזען' דעם רבי'ן, דו 'קענסט' דעם רבי'ן, ווייל דו לערנסט די ספרים פון רבי'ן", אזוי 

"ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים ְּבתֹו ִסְפרֹו", (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קצב): ווי דער רבי זאגט 

אין זיינע ספרים; קומט אויס אז איינער  די פנים, שכל און נשמה פונעם צדיק געפונט זיך

דער קען דעם רבי'ן און ער איז א ברסלב'ער  -וואס לערנט די ספרים פונעם הייליגן רבי'ן 

 חסיד, אבער אז מען לערנט נישט די ספרים האט מען נישט קיין שייכות מיטן רבי'ן.

זיך דיר  דעריבער אז איך זע אז דו שרייבסט מיט אזא שמחה אז דיין לעבן האט

 -געטוישט צום גוטן, בעט איך דיר זייער זאלסט זיך מאכן שיעורים אין רבינ'ס ספרים 

וועט  -בפרט אינעם ספר הקדוש אשר בנחל וואס איז כלול פון אלע ספרים פון רבי'ן 

 דיר קיינער נישט קענען אוועק נעמען פון רבי'ן.

בן שייכות מיטן רבי'ן מוהרא"ש פלעגט אונז שטענדיג זאגן: "מען קען נישט הא

נאר אז מען לערנט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים"; זאלסטו זיך מאכן שיעורים כסדרן 

 אינעם רבינ'ס ספרים וועסטו האבן א חיים טובים.

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

~~~~~~~~~~ 
 נישט קיין ברסלב'ער?מעג מען אפזאגן א שידוך ווייל יענער איז 

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א מיידל, און איך האב ב"ה זוכה געווען צו זיין צוויי מאל ביים ציון פון מוהרא"ש אין יבנאל, 

און דארט אויסגעזאגט צוויי מאל גאנץ תהלים, און איך האף צום אייבערשטן צו טרעפן מיין ריכטיגע שידוך 

 בקרוב.

איך הער ביי די שיעורים ווי דער ראש ישיבה שליט"א רעדט זייער אסאך וועגן נישט אפזאגן שידוכים, 

מיין שאלה איז אז אזוי ווי איך וויל זייער שטארק האבן א ברסלב'ע שידוך, אדער כאטש א בחור וואס הערט 

יך מסכים אויף א ברסלב'ע שידוך אבער די שיעורים און פירט זיך לויט די שיעורים, מיינע עלטערן זענען או

 דערווייל האט מען נאכנישט אנגעטראגן אזא שידוך.

 איז מיין שאלה אויב איך מעג אפזאגן שידוכים, צוליב דעם אז דער בחור איז נישט קיין ברסלב'ער.

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 קטן יום ג' פרשת ויקהל, כ"א אדר א', שנת תשע"ט לפרט -בעזרת ה' יתברך 

 ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

ווען מען טוט א שידוך דארף מען דער עיקר קוקן אויפן בחור, צי ער האט יראת 

 שמים און גוטע מידות.

אז מען איז זוכה און מען טרעפט א בחור מיט גוטע מידות און יראת שמים האט 

אן גוטע מידות איז א סכנה  מען א גוט לעבן, מה שאין כן א בחור אן יראת שמים און

צו לעבן מיט אזא איינעם. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן פאר א טאטע וואס זיכט 

זאלסט נישט חתונה מאכן דיין טאכטער מיט אן  (פסחים מט:):א שידוך פאר זיין טאכטער 

א טאטע נעמט פאר  עם הארץ, "ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָּכל ַהַמִׂשיא ִּבּתֹו ְלַעם ָהָאֶרץ", ווייל אויב

זיין טאכטער א מאן אן עם הארץ, "ְּכִאילּו ּכֹוְפָתּה ּוַמִּניָחּה ִלְפֵני ֲאִרי", איז אזוי ווי ער 

וואלט איר געבינדן און געלייגט פאר א לייב וואס דאן וואלט איר דער לייב זיכער 

פארציקט, אזא סכנה איז חתונה צו האבן מיט איינעם אן יראת שמים; אזוי אויך זאג 

איך אייך, עס איז נישט גענוג צו באקומען א בחור וואס פאררופט זיך א ברסלב'ער 

חסיד, ווייל נישט יעדער בחור וואס פאררופט זיך א "ברסלב'ער" איז א ברסלב'ער 
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בחור; ליידער ביים רבי'ן אליינס דרייען זיך כל מיני מענטשן וכו' וכו' השם ירחם, 

 ן אויף זיינע מידות און אויף זיין יראת שמים.דעריבער זאלט איר דער עיקר נאכקוק

סיי לטוב און סיי אויף  -וויסן זאלט איר אז א פרוי האט זייער שטארקע כוחות 

פארקערט, א פרוי קען אויפהייבן איר מאן ער זאל ווערן א גרויסער צדיק און חס ושלום 

"ַמֲעֶׂשה  ית רבה יז, ז):(בראשאים אראפ ברענגען. אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה דערציילן 

ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ַלֲחִסיָדה ַאַחת", עס איז געווען א מעשה מיט אן ערליכער איד 

וואס האט חתונה געהאט צו אן ערליכע פרוי, "ְוא ֶהֱעִמידּו ָבִנים ֶזה ִמֶּזה", און עס זענען 

ינדער, "ָאְמרּו ֵאין ָאנּו מֹוִעיִלים אריבער אסאך יארן וואס זיי האבן נישט געהאט קיין ק

 הּוא ְּכלּום, ָעְמדּו ְוֵגְרׁשּו ֶזה ֶאת ֶזה", צום סוף האבן זיי זיך גע'גט, "ָהַל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ֶזה ְוָנָׂשא ְרָׁשָעה ַאַחת ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ָרָׁשע", דער ערליכער איד האט חתונה געהאט מיט א 

את ְלָרָׁשע ֶאָחד שלעכטע פרוי און זי ה אט אים געמאכט פאר א רשע, "ָהְלָכה זֹאת ְוִנּׂשַֹ

ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ַצִּדיק", און די ערליכע פרוי האט חתונה געהאט מיט א רשע, און זי האט 

אים געמאכט פאר א גרויסער צדיק, פירט אויס דער מדרש: "ֱהֵוי ֶׁשַהּכֹל ִמן ָהִאָּׁשה", 

עס איז געוואנדן אינעם פרוי; אז איר וועט זיך פירן ווי דער רבי זעט מען פון דעם אז אל

לערנט אונז, איר וועט זיין שטענדיג פרייליך, יעדע זאך וואס איר דארפט נאר וועט איר 

זיך נאר ווענדן צום אייבערשטן און איר וועט זיך פירן מיט גרויס דרך ארץ, דאן וועט 

 אייער מאן אייך נאכגיין.

יבערשטן: "רבונו של עולם, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו טרעפן בעט'ס דעם אי

מיין זיווג וואס זאל זיין אן ערליכע געזונטע פרייליכע בחור; א בחור וואס לעבט מיט 

די תורה, לעבט מיט אמונה, גלייבט אין דיר און גלייבט אין צדיקים. הייליגער 

עלן דורות ערליכע אידן און איך און באשעפער, העלף מיר איך זאל זוכה זיין אויפצושט

מיין מאן זאלן לעבן בשלום מיט אהבה מיט אחוה און פרידן"; אזוי זאלט איר מתפלל 

זיין און צולייגן בפרטי פרטיות אלע פרטים און פרטי פרטים וואס איר דארפט און 

כה ווילסט האבן אין אייער לעבן, וועט אייך דער אייבערשטער העלפן אז איר וועט זו

 זיין צו דעם אלעמען.

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט זוכה זיין צו טרעפן בקרוב אייער 

 זיווג און אויפשטעלן א שיינע ערליכע אידישע שטוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ווי אזוי קען איך ראטעווען מיין שוועסטער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יעריג מיידל פון א חסידישע שטוב, וואס גליטשט יעדן  15וועגן מיין שוועסטער, א איך דארף אן עצה 

טאג מער און מער פון אידישקייט. זי האט א סמארטפאון אן א פילטער און זי איז פארנומען מיט דעם טאג 

וענדען? איז דא און נאכט. וואלט איר מיר געקענט געבן אן עצה צו וועמען צו גיין? צו וועלכע עסקנים זיך צו ו

 עפעס וואס איך קען טון איר צו ראטעווען?

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אידישקייט אז דו ווילסט העלפן דיין שוועסטער זי זאל נישט אוועק גליטשן פון 

זאלסטו איר רופן צו דיר אין שטוב זי זאל פארברענגען מיט דיר, מיט דיין ווייב און מיט 

דיינע קינדער; אז זי וועט זען דיין ווארעמע שטוב, דיינע זיסע קינדער און דיין שיינע 

ווי אזוי דו רעדסט מיט דיין ווייב און קינדער, דאן וועט זי מחליט זיין  -אויפפירונג 

 צולאזן אלע נארישקייטן און זיך פירן ערליך.אפ

ליידער זענען דא היינט אסאך בני הנעורים וואס גייען אוועק פונעם דרך התורה 

ווייל זיי מיינען אז דער 'נישט איד' האט א גוט לעבן; על פי רוב זענען דאס קינדער 

קינדער וואס זענען דערביטערט און צעקלאפט קומענדיג פון צעבראכענע שטובער, 

וועם מען טשעפעט, אדער קינדער וואס טרעפן זיך נישט דאס פלאץ אין שטוב, אלץ 

רעזולטאט אנטלויפן זיי צום סמארטפאון און קומען אן צו אלע שלעכטע זאכן השם 

ירחם. דעריבער, ווען מען ווייזט זיי א ווארעמע אידישע היים און זיי זעען דאס 

, ווי ער רעדט שיין און איידל מיט זיין ווייב און לעבנסשטייגער פון אן ערליכער איד

 קינדער, ווי זיס א שבת'דיגע סעודה איז, דורכדעם ווילן זיי אלע בלייבן ערליכע אידן.

"ִחְדלּו ָלֶכם  (ישעיהו ב, כב):לאז זיך אפ פון עסקנים וכו', געדענק וואס דער נביא זאגט 

ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא"; אנשטאט טראכטן און זוכן עסקנים 

וואס קענען זיך אליינס נישט העלפן ווענד זיך ענדערש צום אייבערשטן, בעט אים ער 

יליגע גייסט א הי -זאל אריין לייגן אין דיין שוועסטער און אין אלע אידן א רוח טהרה 

און א ריינקייט, מיר זאלן שוין זוכה זיין צו ביאת משיח צדקינו וואס דעמאלט וועט 



תשע"טְּפקּוֵדי פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       יח | 

אוועקגיין די רוח הטמאה און עס וועט אראפ קומען א הייליגקייט אויף די וועלט, אזוי 

 "ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ". (זכריה יג, ב):ווי עס שטייט 

 ר זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.דער אייבערשטע

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואס טוט מען אז פונקט ווען איך וויל זיין גוט ווערט מיר שווערער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 ס'מאכט זיך ביי מיר אסאך מאל אז איך וויל זיך שטארקן אין א געוויסן ענין, איך וויל זיך פָארנעמען

א גוטע קבלה, אבער פונקט דעמאלט הויבט דער יצר הרע אן נאכמער צו ברענען אין מיר, פונקט דעמאלט 

ווערט עס מיר שווערער. דאס מאכט מיר טראכטן צומאל אז אפשר לוינט זיך בכלל נישט אנצוהויבן פרובירן 

 אפילו צו זיין גוט.

 איך האף איר וועט מיר קענען מחזק זיין, יישר כח

 :תשובה

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז אינטערעסאנט אז ווען עס קומט צו גשמיות לאזט זיך א מענטש בכלל 

'וואס האב נישט נארן, מען עסט יעדן טאג צוויי אדער דריי מאל, מען טראכט נישט: 

איך צו עסן, איך וועל דאך סיי ווי ווערן שפעטער נאכאמאל הונגעריג?' מען טוישט זיך 

די קליידער און מען וואשט זיך אפ יעדן טאג אפילו מען ווייסט קלאר אז מארגן וועט 

מען פונדאסניי זיך דארפן טוישן די קליידער און זיך אפוואשן. אזוי אויך ווען מען פאלט 

מיות, מען גליטשט זיך אויס בלייבט מען נישט ליגן אויף דער ערד וכו', מה אראפ בגש

שאין כן ווען עס קומט צו דינען דעם אייבערשטן הייבט זיך אן א פרשה מיט בלבולים; 

דער ס"מ פארדרייט דעם קאפ, צו יעדן איינעם קומט ער מיט א פרישע בלבול: "פון 

אדער: "וואס האסטו צו דינען דעם אייבערשטן? דיר וועט שוין סיי ווי גארנישט זיין", 

 דו וועסט דאך סיי ווי אראפפאלן".

"ִּכי ָצִרי  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מח):אויף דעם קומט דער הייליגער רבי און זאגט 

ף ִאם ַמִּפיִלין ַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאִּמיץ ֶלֱאחֹז ַעְצמֹו ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדֹו ַא 

אֹותֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבָכל ַּפַעם", מען דארף זיין זייער שטארק ביי זיך נישט צו ווערן 
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געפאלן ווען מען זעט אז דער יצר הרע ווארפט אראפ חס ושלום, "ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש 

ָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשּלֹו, ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשַּמִּפיִלין ֶאָחד ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ַּכָּידּוַע, ַאף ַעל ִּפי ֵכן עָ 

ֶׁשּיּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוַאל ָיִניַח ַעְצמֹו ִלּפֹל ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום", ווייל אפילו מען שפירט 

ווי מען האלט אין איין אראפפאלן נאכאמאל און נאכאמאל טאר מען נישט טראכטן פון 

יטער דינען דעם אייבערשטן מיט וואס מען קען נאר, אפלאזן וכו', נאר מען דארף ווי

"ִּכי ָכל ֵאּלּו ַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְצִריִכים ְּבֶהְכֵרַח ַלֲעבֹר ָּבֶהם קֶֹדם 

יבער אויף דאס גייט אר -ֶׁשִּנְכָנִסין ְּבַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה", ווייל דאס וואס מען פאלט אראפ 

יעדן איינעם פאר מען איז זוכה אריין צו קומען צו די קדושה, "ְוַגם ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים 

 ָעְברּו ְּבָכל ֶזה", און אלע אמת'ע צדיקים זענען דאס אריבער.

דערפאר בעט איך דיר זייער דו זאלסט זיך ווייטער שטארקן אין עבודת השם און 

ם וואס דער ס"מ ווארפט דיר אראפ. זיי ווייטער ממשיך מיט נישט קוקן נישט אויף דע

דיינע גוטע מעשים, און אפילו דו שפירסט ביי דיר אז יעדעס מאל ווען דו הייבסט אן 

אזוי איז דאס טאקע, "ִּכי ֵכן ֶּדֶר ַהַּבַעל ָּדָבר ְוַהִּסְטָרא  –זיין גוט פאלסטו נאכדעם אראפ 

ָדם ָסמּו ָסמּו ַמָּמׁש ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ְוִכְמַעט ֶׁשִּיְכנֹס, ֲאַזי הּוא ָאֳחָרא, ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהָא 

ִמְתַּפֵּׁשט ָעָליו ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", ווייל ווען דער ס"מ זעט ווי 

יף דעם מענטש, איינער איז שוין ממש אין די קדושה פארלייגט ער זיך זייער שטארק או

אבער געדענק: "א פאטש פאר מיר, א פאטש פאר דיר, דער עיקר וועט מען זען ווער 

עס געבט דעם לעצטן פאטש", זאלסט נישט מורא האבן, געב אים א פאטש, כאטשיג 

 ער וועט דיר צוריק געבן א פאטש אבער ביים סוף וועסטו אויספירן.

פון די קדושה, דו וועסט צוריק קוקן און  ביים סוף וועט זיך דיר עפענען די טויערן

וויינען: "ווי אזוי האב איך געהאט די כחות צו בייקומען דעם יצר הרע?" אזוי ווי 

"ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵמִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵיֶצר ָהַרע  (סוכה נב.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ֵני ָהְרָׁשִעים", ווען משיח וועט קומען וועט דער ְוׁשֹוֲחטֹו ִּבְפֵני ַהַּצִּדיִקים ּוִבפְ 

אייבערשטער שחט'ן דעם יצר הרע אין די אנוועזנהייט פון די צדיקים און די רשעים, 

"ַצִּדיִקים ִנְדֶמה ָלֶהם ְּכַהר ָּגבֹוַּה", פאר די צדיקים וועט דער יצר הרע אויסקוקן ווי א 

ווי א דינע  -ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה", און פאר די רשעים ריזיגער בארג, "ּוְרָׁשִעים ִנְדֶמה ָלֶהם 

די צדיקים און די רשעים; די צדיקים וועלן וויינען און זאגן:  –האר, ביידע וועלן וויינען 

"ֵהיַא ָיכְֹלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָהר ַהָּגבַֹּה ַהֶּזה", ווי האבן מיר געהאט די כח אים בייצוקומען?! 

וויינען: "ֵהיַא א ָיכְֹלנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת חּוט ַהַּׂשֲעָרה ַהֶּזה", האבן מיר  און די רשעים וועלן

 דאס דען נישט געקענט בייקומען?!
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מאך זיך א שיעור אין רבינ'ס ספרים וועסטו האבן כסדר חיזוק אנצוגיין ווייטער 

 אין תורה תפילה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 את שמע שעל המטה?איר קענט מיר געבן חיזוק אויף ליינען קרי

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק און עצות, יעדע גוטע זאך וואס איך טו, איז נאר אין זכות פונעם 

 ראש ישיבה שליט"א.

איך וויל זייער ליינען יעדע נאכט קריאת שמע שעל המטה, אבער ס'קומט מיר אן זייער שווער, אפשר 

 דער ראש ישיבה שליט"א מיר שרייבן אביסל דברי התעוררות און חיזוק אויף דעם ענין.קען 

 יישר כח, משה

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד משה נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

דאס גאנצע קריאת שמע ליינען נעמט עס נעמט נישט לאנג צו ליינען קריאת שמע; 

 אינגאנצן אפאר מינוט.

ווען מענטשן וואלטן ווען געוואוסט ווי חשוב קריאת שמע שעל המטה איז, וואלט 

"ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת  (ברכות ה.):מען מער נזהר געווען אין דעם. חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ּנּו", ווער עס ליינט קריאת שמע פאר ער לייגט זיך ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו, ַמִזיִקין ְּבֵדיִלין ֵהיֶמ 

"ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע  (שם):שלאפן גייען אלע מזיקים אוועק פון אים; נאך זאגן זיי 

ַעל ִמָּטתֹו ְּכִאילּו אֹוֵחז ֶחֶרב ֶׁשל ְׁשֵּתי ִּפּיֹות ְּבָידֹו", ווער עס ליינט קריאת שמע פארן גיין 

וואס איז שארף פון ביידע זייטן און אזוי הרג'עט שלאפן איז אזוי ווי ער האלט א מעסער 

ער אויס אלע מזיקין; זאלסטו פון היינט ליינען קריאת שמע שעל המיטה וועסטו אוועק 

נעמען אלע שלעכט פון דיר. אויך זאלסטו זיך מתודה זיין ביים ליינען קריאת שמע (אזוי 

(ליקוטי הלכות, קריאת שמע שעל זאגט ווי עס איז געדרוקט אינעם נוסח האריז"ל) ווייל רבי נתן 

אז ווען א מענטש ליינט קריאת שמע ביינאכט פאר ער גייט שלאפן און ער  המטה, הלכה ב)

"ֵאינֹו ָזז ִמָׁשם ַעד ֶׁשמֹוֲחִלין ּלֹו", איז מען אים מוחל אויף אלע  –איז זיך דערביי מתוודה 

 זיינע עבירות.
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יאת שמע אזוי ווי עס איז געדרוקט ברכת המפיל זאגט מען גלייך פאר מען ליינט קר

 אין סידור עת רצון.

אויך זאלסטו מקפיד זיין אויף נעגל וואסער, ווייל נעגל וואסער איז א יסוד 

היסודות אין א אידישע שטוב; גלייך ווען מען שטייט אויף אינדערפרי דארף מען זיך 

 אפגיסן די הענט.

ך אפגיסן די הענט ווען מען עס זענען דא צוויי טעמים פארוואס מען דארף זי

שטייט אויף אינדערפרי, איין טעם ווייל בשעת מען שלאפט כאפט מען זיך אן וואו מען 

(תשובות הרשב"א, , נאך א טעם (רא"ש ברכות פרק ט, סימן כג)איז צוגעדעקט און מען ווערט טמא 

אזוי ווי עס שטייט  ווייל ווען מען שטייט אויף ווערט מען א בריה חדשה, חלק א', סימן קצא):

"ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת", און די ערשטע זאך פאר מיר הייבן אן צו טון  (איכה ג, כג):

אונזער עבודה פארן אייבערשטן דארפן מיר זיך וואשן די הענט, אזוי ווי די כהנים וואס 

רייניגן פאר זיי האבן  האבן זיך געדארפט וואשן די הענט ביים כיור יעדן צופרי זיך צו

 אנגעהויבן די עבודה אין בית המקדש.

מענטשן מיינען אז נעגל וואסער איז א מנהג וכו' דערפאר איז מען מזלזל אין דעם, 

אבער דער אמת איז אז עס איז זייער וויכטיג זיך צו וואשן נעגל וואסער. דער זוהר 

זיין נשמה גייט ארויף קומט א  אז בשעת א מענטש שלאפט און (וישב, קפד:)הקדוש זאגט 

רוח טומאה אויפן מענטש, ווען דער מענטש וועקט זיך אויף קומט זיין נשמה צוריק 

און דעמאלט גייט אוועק די רוח טומאה פון אים, אבער עס בלייבט אויף זיין הענט און 

 טוט זיך נישט אפ נאר דורך נעגל וואסער.

"הייליגער סטו בעטן יעדן טאג: איך שרייב דיר א קליינע תפילה, דאס זאל

באשעפער, העלף מיר איך זאל געדענקען צו ליינען קריאת שמע פאר איך גיי שלאפן. 

 העלף מיר איך זאל מיך אנגרייטן נעגל וואסער, אזוי וועל איך זיין אן ערליכער איד.

הייליגער באשעפער, יעדע נאכט ווער איך אזוי פויל, איך דריי מיר אהער און 

אהין, איך פארברען די נאכט מיט נארישקייטן און נאכדעם פאל איך אריין אין בעט אן 

קריאת שמע און אן נעגל וואסער; העלף מיר אייבערשטער איך זאל מיך קענען 

צוזאמנעמען צו גיין שלאפן צייטליך, מיט יראת שמים. העלף  מיר אז איך זאל זיך 

זאל זיך קענען מתגבר זיין אויפן יצר הרע וואס מתודה זיין פאר איך גיי שלאפן און איך 

מאכט מיר טראכטן: 'מארגן'; 'מארגן וועל איך ליינען קריאת שמע'; 'מארגן וועל איך 

טון וואס איך דארף יעצט טון'; הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל טראכטן פון 

וועל איך ליינען תכלית, אז עס קען זיין אז היינט איז מיין לעצטע טאג בזה העולם, 

 קריאת שמע און זיך מתודה זיין".
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 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וועט מיר שאטן די הקפדה פון מיין לערערין?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 קודם א דאנק פאר די הערליכע שיעורים.

יאר, מיין לערערין שרייט די גאנצע צייט אז זי איז קיינמאל נישט מוחל ווער  17איך בין א מיידל פון 

 עס רעדט אינמיטן איר שיעור, אבער די מיידלעך לאכן זיך אויס פון איר.

איך פרובירט צו זיין וואויל און נישט רעדן אדער שטערן, אבער לעצטנס האב זי איינמאל געהייסן 

ט געהאט קיין בליי, האט איך געבעטן פון איינעם א בליי, און דעמאלט איז עפעס שרייבן, און איך האב ניש

מיין לערערין געווארן אזוי שטארק ברוגז אויף מיר, זי האט מיר געזאגט אז איך זאל אפילו נישט פרובירן צו 

 קומען איר איבערבעטן, ווייל זי איז מיר נישט מוחל.

נישט שאטן פאר א שידוך, פאר קינדער, אדער אנדערע  איך האב זייער מורא פון דעם, אז ס'זאל מיר

 פראבלעמען, אזוי ווי איך האב שוין געהערט אסאך אזעלכע סארט מעשיות.

איך האב שוין גערעדט צו מיין מנהלת און זי מאכט נישט נישט וויסנדיג, און מיינע עלטערן זענען אויך 

 איך צו טון אין אזא מצב?נישט באזארגט, אבער איך האב זייער מורא. וואס דארף 

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

וויסן זאלט איר אז ביים הייליגן רבי'ן איז די ערשטע זאך געווען "דרך ארץ", און 

געזאגט: "ֶווען ֵקָסִרין אּון ֶקעִניְגן ָוואְלְטן ֶגעוואּוְסט ָוואס ַפאר דער הייליגער רבי האט 

ַא ֶּדֶר ֶאֶרץ ִאי ֶלעְרן ִמיט ַמייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואְלְטן ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ֶלעְרֶנען 

רט זיך ַּביי ִמיר ֶּדֶר ֶאֶרץ"; ווייל דער עיקר פונעם מענטש איז די מידות. אויב מען פי

מיט דרך ארץ ווייזט דאס אז דער מענטש איז א וואוילער מענטש, אבער אויב מען פירט 

זיך אויף מיט חוצפה, מען שטערט די כיתה, דעמאלט זעט מען גלייך אז דער מענטש 

 איז נישט קיין ערליכער מענטש.
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דער רבי האט געזאגט: "איך קען יעדן העלפן, אפילו א מענטש וואס איז זייער 

(אבות ווייט פונעם אייבערשטן, חוץ אן עזות פנים"; אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אים לייגן אין גיהנום;  –"ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהּנֹם", פאר אן עזות פנים איז דא איין עצה  ה, כ):

דעריבער בעט איך אייך זייער איר זאלט זיך אויפפירן צו אייערע טיטשערס מיט דרך 

עם וועט איר זיך איינקויפן א גוטע נאמען און איר וועט טרעפן א גוטע ארץ, מיט ד

 שידוך בקרוב.

זעט זיך צו חבר'ן זיך נאר מיט ערליכע מיידלעך וואס פירן זיך מיט דרך ארץ און 

 צניעות.

איר דארפט נישט מורא האבן וכו'; אז איר וועט זיך אויפפירן איידל פון יעצט און 

ער טיטשער מוחל זיין און ליב האבן, עס וועט אייך גארנישט ווייטער וועט אייך איי

 נישט פאר אייך און נישט פאר אייערע קינדער. -שאטן 

... 

~~~~~~~~~~ 
 איז א פראבלעם צו פליקן די בארד?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

אט צו טון אין לעבן, איך האב זייער הנאה פון די שיינע שיעורים, איר זאגט קלאר און אפן וואס מ'ה

 און דאס איז מיר זייער מחזק אין לעבן.

איך האב געהערט ביי א דרשה ווי איר זאגט נאך פון זוהר הקדוש אז ווען מ'שניידט די בארד, שניידט 

 מען די פרנסה. איך האב זיך צוגעוואוינט צו פליקן די בארד, וויל איך וויסן צי דאס גייט ארויף אויך אויף דעם.

 כח יישר

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז כדאי דו זאלסט אריין קוקן אין די ווערטער פון דער הייליגער רבי נתן וואס 

ָרֵאל ְוִעַּקר ַהַּיֲהדּות ָּתלּוי ְּבָזָקן ּוֵפאֹות",  (לקוטי הלכות גילוח הלכה ג', אות ב'):זאגט  "ִעַּקר ַהַּדת ִישְֹ

שקייט, "ּוָבֶהם ִנָּכר די בארד און פיאות איז אן עיקר פון א איד און פון דאס גאנצע אידי

ָרֵאל", און מען דערקענט א איד דורך זיין בארד  ַהְּיהּוִדי ִּכי הּוא ִמֶּזַרע ָּבֵר ה', ִמֶּזַרע ִישְֹ
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און פיאות אז ער איז א אידיש קינד, "ּוִמי ֶׁשרּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ְורֹוֶצה ִלְכּפֹר, 

ָרֵאל", און ווער עס וויל לייקענען אינעם אייבערשטן, "ְּתִחַּלת ַחס ְוָׁשלֹום, ֶּבֱאֵקי ִישְֹ 

ַהְּכִפיָרה הּוא, ֶׁשַּמְׁשִלי ַחס ְוָׁשלֹום ֵמָעָליו ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות", דאס ערשטע זאך וואס ער טוט 

ָרֵאל ַהָּקדֹוׁש הּו - א ָּתלּוי אז ער נעמט אראפ זיין בארד און פיאות, "ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַּדת ִישְֹ

ְּבָזָקן ּוֵפאֹות", ווייל דאס גאנצע אידישקייט איז אנגעהאנגען אינעם בארד און פיאות; 

 קוק נאך דארט מער באריכות.

מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס גרויסקייט פון גיין מיט בארד און פיאות; עס 

ר וועט ליגן מיט איז דא א דיבור פון הייליגן רבי'ן: "וואס האט א מענטש צו זארגן אז ע

די פוס צום טיר (ווען ער וועט זיין א נפטר) מיט זיין בארד און פיאות"; עס איז דאך דא 

אויב מען האט א  -זאגט דער רבי  -אויבן אין הימל אזויפיל עונשים קשים ומרים, דאך 

בארד און פיאות דארף מען נישט זארגן ווייל דאס באגלייט און באשיצט דעם מענטש 

ענע וועלט, און אויף די וועלט העלפט דאס אויך פאר'ן מענטש און מען איז זוכה אויף י

דורכדעם צו פרנסה. די בארד ברענגט די שפע פאר'ן מענטש, אזוי ווי עס ווערט 

רערן (פייפס) וואס דורך דעם קומט  -אנגערופן אין זוהר הקדוש: 'ִצינֹורֹות ֶעְליֹוִנים' 

רכות, און אז מען שניידט אדער מען פליקט די אראפ פון הימל פאר'ן מענטש אלע ב

 בארד, שניידט מען אפ אלע רערן (פייפס) פון פרנסה וואס דארף קומען צום מענטש.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי שלאפט מען בצניעות?

 שאלה:

 שליט"א,לכבוד דער ראש ישיבה 

איך בין א מיידל, איך האב געליינט וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט געשריבן אין א בריוו אז 

מ'קען שלאפן אן זאקן [זע די בריוו צום סוף פון דעם בריוו], וואס טוט מען אבער אז די פיס דעקט זיך אויף 

 אנצן פארמאכט?אינמיטן שלאף? און אויך דארף די האלז פון די נאכט קלייד זיין אינג

 א גרויסן יישר כח פאר אלע פאר אלע שיעורים און דרשות, איך שעפ דערפון אסאך חיזוק און עצות.

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.



תשע"ט ְּפקּוֵדי | פ' הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כה    

אל זוכה זיין צו האבן א געפיל מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען ז

צו צניעות און אז די קינדער זאלן האבן אין דעם א געפיל, זיי זאלן וויסן אז די שענסטע 

זאך ביי אונז אידן איז צניעות און די גרויסע שכר וואס דער אייבערשטער באצאלט פאר 

אויפן פסוק  ה ח, ט):(במדבר רבדי וואס פירן זיך איידל; אזוי ווי חכמינו זכרונו לברכה זאגן 

"ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ", ווען  (תהילים קכח, ג):

מען פירט זיך בצניעות איז מען זוכה צו ערליכע קינדער: "ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה, 

 ם".ַּבֲעֵלי ַמֲעִׂשים טֹוִבי

דאס  -ווען מען שלאפט האט מען נישט אן זאקן נאר מען דעקט זיך צו מיט א דעק 

"א ִנְּתָנה  (קידושין נד.):איז צניעות; מען דארף געדענקען וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", די תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר מלאכים; מען שלאפט 

 (נדרים כז:):זאגן שוין חכמינו זכרונם לברכה  –ון אז די פוס דעקט זיך אויף צוגעדעקט א

 "אֹוֶנס ַרֲחָמָנא ָּפְטֵריּה".

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 [דער בריוו אויף וואס די אויבנדערמאנטע בריוו באציט זיך:

 ריכטיגע צניעות ביים שלאפן?וואס איז די 

 שאלה:
 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם א יישר כח פאר אייערע שיעורים וואס געבן מיר אזויפיל עצות און חיזוק, עס געבט מיר שכל אין לעבן. איך האב אנגעהויבן 

מינאר, אזוי ווי יעצט פאר פסח, איך האב אנגעהויבן רעדן צום אייבערשטן, איך האב אנגעהויבן דאווענען אפילו ווען מיר האבן נישט קיין סע

 ליינען קריאת שמע און צוגרייטן נעגל וואסער יעדע נאכט, און נאך פיל מער.

איך וויל פרעגן אויב די צוויי ביינער ביים האלז מעגן זיין אפן ביינאכט ביים שלאפן, און אויך אויב מ'דארף אנטון זאקן ביים שלאפן 

 ווי צוגעדעקט מיט די דעקע.אויב מ'איז סיי 

 יישר כח פאר אלעס.

 א מיידל פון ארץ ישראל

 תשובה:

 יום ג' פרשת צו, ד' ניסן, שנת תשע"ח לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.



תשע"טְּפקּוֵדי פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כו | 

ן גייט וואויל איז אייך אז איר געבט אכטונג אויף צניעות; ווען מען פירט זיך איידל און מע
דאס איז שיין און מלא חן, אבער אויב מען גייט נישט אנגעטון איידל און מען פירט  -אנגעטון איידל 

 זיך נישט אויף איידל דעמאלט איז דער מענטש נישט מכובד.

"ַרִּבי יֹוָחָנן ָקֵרי ֵליּה ְלָמאֵני ְמַכְּבדֹוַתי", רבי יוחנן, ווען ער  (סנהדרין צד.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
פלעגט בעטן זיין שמש זאל אים ברענגען זיינע קליידער, פלעגט ער זאגן: 'ברענג מיר די זאך וואס 
ברענגט מיר "כבוד"'; ווייל קליידער איז מכבד א מענטש. ווען א מענטש איז אנגעטון ווי עס דארף צו 

 עמאלט איז ער מכובד וכו'.זיין ד

אסאך מיידלעך מיינען אז צניעות איז עפעס א קנס, כאילו מען האט גע'קנס'עט די אידישע 
טעכטער אז מען דארף גיין אנגעטון איידל. דאס איז די סיבה פארוואס מען זעט נעבעך ווי אידישע 

איז א שטראף, אבער באמת איז  טעכטער זוכן אראפ צו ווארפן פון זיך די צניעות, זיי מיינען אז דאס
צניעות בכלל נישט קיין קנס, צניעות איז זייער א שיינע זאך. א בעל חי גייט אן קליידער און עס איז 

"ֲאֶׁשר  (יחזקאל כג, כ):נישט שייך ביי זיי קיין קליידער, דאס זעלביגע איז ביי די אומות העולם וואס זענען 
עגליכן צו בעלי חיים; אזוי ווי אברהם אבינו האט געזאגט פאר ישמעאל ווען ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם", צוג

"ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור", זאגן אויף דעם חכמינו  (בראשית כב, ה):ער איז געגאנגען שחט'ן יצחק אבינו 
נגעטון נישט אנגעטון, "ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור"; ביי זיי איז נישט קיין חילוק יא א (קידושין סח.):זכרונם לברכה 

"ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי, ָאָדם  (יחזקאל לד, לא):אבער מיר אידן וואס מיר זענען מענטשן אזוי ווי עס שטייט 
ַאֶּתם, ֲאִני ֱאֵהיֶכם", דער אייבערשטער זאגט איר זענט ביי מיר גערעכענט ווי מענטשן, איר זענט נישט 

"ַאֶּתם ְקרּוִיין ָאָדם, ְוֵאין  (יבמות סא.):, דרש'ענען אויף דעם די הייליגע חז"ל אין מיינע אויגן ווי בהמות

 ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְקרּוִיין ָאָדם"; דארפן מיר זיין אנגעטון און אכטונג געבן זיך אויפצופירן איידל.

איז דאס  -ווען מען שלאפט גייט מען נישט מיט קיין זאקן, נאר מען דעקט זיך צו מיט א דעק 
"א ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", די תורה איז  (קידושין נד.):צניעות; מען דארף געדענקען וואס חז"ל זאגן 

נישט געגעבן געווארן פאר מלאכים; עס איז דא וואס זאגן אז מיידלעך זאלן שלאפן מיט הויזן ווייל די 
וייל הויזן פאר א מיידל איז פריצות. מען פיס דעקט זיך אויף וכו', אבער עס איז נישט גערעכט, ו

זאגן שוין חכמינו זכרונם  –פרובירט דאס מערסטע צו שלאפן צוגעדעקט און אויב מען דעקט זיך אויף 
 "אֹוֶנס ַרֲחָמָנא ָּפְטֵריּה". (נדרים כז:):לברכה 

... 

[~~~~~~~~~~ 

 פארוואס זאגט מען נישט קיין תחנון אום פרייטאג?

 שאלה:

 ראש ישיבה שליט"א,לכבוד דער 

כ'האב פארשטאנען אז דער מנהג אין היכל הקודש איז נישט צו זאגן תחנון פרייטאג ביי שחרית, 

איינער פון מיינע חברים האט מיר געזאגט אז ס'האט נישט קיין מקור אין הלכה, און ס'איז גאר קעגן די הלכה. 

 יכענען דעם מקור צו דעם מנהג.וויל איך וויסן אויב דער ראש ישיבה שליט"א קען מיר אנצי

 יישר כח



תשע"ט ְּפקּוֵדי | פ' הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | כז    

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז א מנהג ביי חסידים און ביי אנשי מעשה נישט צו זאגן קיין תחנון פרייטאג 

 ערב שבת.

דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו פלעגט נישט זאגן קיין תחנון ערב שבת 

אזוי האט זיך אויך געפירט דער הייליגער צדיק רבי צבי הירש מזידיטשוב זכותו יגן 

, ווייל ערב שבת הייבט מען שוין (ליקוטי מהרי"ח, סדר התנהגות ערב שבת)עלינו און נאך צדיקים 

 כטיגקייט פון שבת און אויך דארף מען איינקויפן אלעס פאר שבת.אן צו שפירן דאס לי

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט זיך אויך געפירט נישט צו זאגן קיין תחנון ערב 

 שבת.

דעם הייליגן  -ערב שבת דארף מען זיך צוגרייטן צו מקבל זיין דעם גרויסן גאסט 

ם האט מען געשפירט א מיט גרויס שמחה און מיט הייליגקייט. ביי צדיקי -שבת 

הייליגקייט יעדן ערב שבת; מען דערציילט נאך אז ביים הייליגן רבי ר' אלימלך פון 

ליזענסק זכותו יגן עלינו איז געווען אזא הייליגקייט יעדן ערב שבת אז אפילו די 

משרתות (די פרויען וואס פלעגן העלפן רוימען און קאכן) פלעגן זיך איבער בעטן יעדן 

, זיי האבן אנגעהויבן שפירן אזא זיסקייט פונעם שבת אז אלע מחלוקת'ער ערב שבת

 זענען בטל געווארן.

דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן זוכה זיין צו מקבל זיין דעם שבת מיט 

 שמחה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארוואס עסט מען אומשולדיגע בעלי חיים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

וויל פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט געמוזט באשאפן די וועלט אויף אזא וועג אז איך 

 מ'זאל מוזן הרג'ענען אומשולדיגע בעלי חיים זיך צו שפייזן אויף זיי.

 יישר כח



תשע"טְּפקּוֵדי פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       כח | 

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 ערהאלטן דיין בריוו. איך האב

אז דער אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אויף אן אופן אז מען זאל עסן פיש 

איז דאס נישט קיין צער בעלי חיים, די הייליגע  -און פלייש אז מען זאל שחט'ן בהמות 

 תורה ווייסט אויך וואס צער בעלי חיים איז.

עטעריענס וואס דאס וועט דיר אנטלויף פון די אלע נארישע שיטות פון די וועדזש

נאר משוגע מאכן און פארדרייען דיין לעבן, און דו וועסט גארנישט האבן פון דעם. 

ענדערש זאלסטו זיך אריין לייגן אין אמונה; זאלסט חזר'ן טאג און נאכט אז עס 

גארנישט דא אויסער דעם אייבערשטן, און אלעס וואס מיר זעען איז נאר א 

ואס דער אייבערשטער האט זיך אנגעטון; דער אייבערשטער איז פארשטעלאכץ מיט ו

אלעס איז נאר א פארשטעלאכץ פונעם  -אין דומם, צומח, חיה, מדבר  -אין יעדע זאך 

אייבערשטן, דורכדעם וועסטו האבן א גוטע לעבן. וואויל איז דעם וואס גייט בדרך 

 התורה, דער לעבט א גוט לעבן בזה ובבא.

 וועט דיר גוט זיין. -ועסט אנעעמען מיינע ווערטער איך האף אז דו ו

... 

~~~~~~~~~~ 
 מיין ווייב הערט נישט אויף שרייען, זאל איך איבערלאזן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א אינגערמאן, מיט א שטוב מיט קינדער קע"ה, איך האב אבער זייער א שווערע ווייב. די 

הערט זי נישט אויף צו שרייען אויף מיר און אויף די קינדער א גאנצן טאג. ווען איך קום לעצטע פאר יאר 

אהיים פון די ארבעט, אנשטאט צו פארשטיין אז איך דארף אביסל מנוחה נאך א טאג שווערע ארבעט, הערט 

 זי נישט אויף צו שרייען אויף מיר אז איך זאל איר העלפן מיט די שטוב ארבעט.

גאנגען מיט איר צו א טערעפיסט, און ער זאגט אז זי האט "בארדערליין דיסארדער", און איך בין גע

 ס'איז נישטא קיין רפואה פאר דעם. זאל איך איר איבערלאזן?

 יחיאל

 תשובה:
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 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד יחיאל נרו יאיר. 

 איך פארשטיי נישט דיין פראגע!

אז דיין ווייב בעט דיר דו זאלסט איר העלפן מיינט דאס אז זי האט מיט די נערוון?! 

אנשטאט דו זאלסט רחמנות האבן אויף איר און איר פארשטיין אז זי איז 

גסטו א ניגון אז זינ -אויסגעמוטשעט נאכן זיין פארנומען מיט די קינדער א גאנצן טאג 

 זי האט מיט די נערוון?!

עס איז טאקע אמת אז דו ביסט אויך אויסגעמוטשעט פון א גאנצע טאג ארבעט 

און דו ווילסט זיך אביסל אפרוען; קען מען דאך טון ביידע, קודם העלפט מען די ווייב 

פעטער מיט'ן לייגן שלאפן די קינדער, קודם די קליינע און נאכדעם די עלטערע, און ש

 בלייבט איבער צייט פאר אביסל מנוחה.

דעריבער בעט איך דיר זייער דו זאלסט פון היינט און ווייטער רחמנות האבן אויף 

דיין ווייב און דו זאלסט קוקן אויף איר מיט א גוט אויג; הער אויף צו חזר'ן אז זי האט 

אמען פון די מחלה וואס מענטל דיסארדערס וכו'. ווי מער דו וועסט זינגען און זאגן די נ

דער טערעפיסט זאגט אז זי ליידט דערויף וועסטו איר וויי טון, ביז זי וועט טאקע כאפן 

א נערוון צוזאמבראך השם ישמרינו. ענדערש זינג איר א ניגון אז זי איז געזונט, זאג איר 

וטשעט ווען מען איז אויסגעמ -אז עס איז גארנישט אז פרוי שרייט, ווייל יעדע מענטש 

קען זיך פארלירן; אשטאט זוכן אין איר חסרונות זוך אין איר מעלות וועסטו זען ווי  -

 שיין זי וועט רעדן צו דיר.

איך ווייס נישט וואו דו דרייסט זיך, ווער דיין רבי איז און וואס פאר א חסיד דו 

חסיד  ביסט, אבער א ברסלב'ער חסיד ביסטו זיכער נישט, ווייל צו זיין א ברסלב'ער

דארף מען מכבד זיין די ווייב, העלפן די ווייב און זארגן פאר איר. אזוי האט אונז דער 

"ְלַכֵּבד ּוְלַּייֵקר ֶאת ִאְׁשּתֹו", אז מיר זאלן האלטן חשוב  (שיחות הר"ן, סימן רסד):רבי געהייסן 

ַער ְוִיּסּוִרים און רעדן שיין צו די ווייב. דער רבי האט געזאגט: "ַהא ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצ 

ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְמאֹד ִמַּיְלֵדיֶהם", פרויען גיין אריבער זייער שווערע צייטן מיט די קינדער. 

זיי ליידן אסאך צער און האבן גרויסע יסורים פון די קינדער, "ַצַער ָהִעּבּור, ְוַהֵּליָדה, 

פון אויפצוען,  ְוַהִגידּול", די טעג וואס זיי ווארטן וכו' און די צער פון געבוירן און

"ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלּכֹל ֶעֶצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם, ְּבַכָּמה אֹוַפִנים ַהָּקִׁשים ּוְכֵבִדים ְמאֹד 

ְמֹאד ְוכּו' ְוכּו'", וואס איז נישט גרינג, און יעדער איינער ווייסט ווי שטארק זיי ליידן; 

אכטונג געבן אויף שלום  דארפאר האט דער רבי געהייסן און געווארנט אז מיר זאלן
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בית, דאס האט מוהרא"ש געלערנט מיט אונז פופציג יאר אין איין צי, אז מיר זאלן 

 אכטונג געבן אויף אונזערע ווייבער.

בעט איך דיר דו זאלסט תשובה טון און אויפהערן זינגען דעם אלטן ניגון מאכנדיג 

 העלפן מיט וואס דו קענסט.איר שפירן ווי זי איז נישט געזונט, און דו זאלסט איר 

 דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל צו וויסן ווי אזוי צו לעבן מיט א ווייב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג מען עסן א קענדי פאר קידוש אדער הבדלה?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

גמרא שיעור ווי דער א גרויסן יישר כח פאר די הערליכע שיעורים. איך האב היינט געהערט אין א 

ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט איבער די הארבקייט פון עסן פאר הבדלה, אז מ'באקומט א מחלה אין 

] קענדי מעג מען יא, ווייל אסאך מאל קומט ricolaדי האלז רחמנא ליצלן. האב איך געוואלט פרעגן אויב א [

הבדלה. און די זעלבע וויל איך וויסן אויב מ'מעג אויס אז איך דארף ווארטן זייער לאנג ביז איך קען הערן 

 נעמען א קענדי אין מויל פרייטאג צו נאכטס פאר קידוש, אויב מ'דארף ווארטן א לאנגע צייט.

 יישר כח, נישטא גענוג ווערטער צו באדאנקען פאר אלע שיעורים.

 תשובה:

 ט קטןיום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפר -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אפילו וואסער  -פאר קידוש טאר מען נישט עסן, אויך טאר מען נישט טרינקען 

, אזוי אויך טאר מען נישט עסן פאר מען מאכט הבדלה (שלחן ערוך אורח חיים סימן רע"א, סעיף ד)

 .(שם סימן רצ"ט, סעיף א)

אז דו ביסט הונגעריג פרייטאג צו נאכטס זאלסטו גלייך אהיים גיין מאכן די 

"ְּכֶׁשָּיבֹא ְלֵביתֹו ְיַמֵהר ֶלֱאכֹל  (שם סימן רע"א, סעיף א):סעודה, אזוי ווי דער שלחן ערוך פסק'נט 

שבת ביינאכט דארף מען גלייך אהיים גיין מאכן די סעודה; אנשטאט שמועסן , ִמָּיד"

אין שול פון דברים של מה בכך, גיי אהיים שמועס מיט דיין ווייב און קינדער פון די 

 סדרה, פון צדיקים; פארצייל זיי מעשיות פון תפילה.
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זאלסטו נישט עסן גארנישט פאר הבדלה, עס ווערט  אזוי אויך מוצאי שבת

אז  (עיין בליקוטי מהרי"ח סדר הבדלה מוצאי שבת; כף החיים סימן רצ"ט סעיף קטן ו)געברענגט פון אריז"ל 

 אפילו וואסער זאל מען נישט טרינקען פאר הבדלה.

י אזוי עס איז זייער וויכטיג זיך צו מאכן א שיעור אין הלכה כדי מען זאל וויסן וו

"ָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב  (שיחות הר"ן, סימן כט):זיך צו פירן; דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ּפֹוְסִקים, ְולא ַיֲעבֹר", יעדער איד איז מחויב צו לערנען יעדן טאג 

ל ָּפִנים ֵאיֶזה ְסִעיף "ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבֵאיֶזה הלכה, "ְוִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְּפַנאי, ִיְלַמד ַעל ּכָ 

ָמקֹום ֶׁשהּוא, ֲאִפיּלּו ֶׁשּלא ִּבְמקֹומֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעָּתה ְּבֻׁשְלָחן ָערּו", און אויב מען האט 

נישט קיין צייט וכו' זאל מען לערנען כאטשיג איין הלכה אפילו נישט כסדרן מען ער 

ִרי ִלְלמֹד ֵאיֶזה ִּדין ְּב"ֻׁשְלָחן ָערּו" ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכל ְיֵמי ַחָּייו", ווייל האלט וכו', "ִּכי ָצ 

 מען איז מחויב צו לערנען יעדן טאג הלכה.

 (שם)הלכה איז געווען ביים רבי'ן דער וויכטיגסטער שיעור. דער רבי האט געזאגט 

ֵדי ֲחָטִאים ִנְתָעֵרב טֹוב ָוַרע", ווייל אז הלכה קומט פאר אלע אנדערע שיעורים, "ִּכי ַעל יְ 

דורכדעם וואס א מענטש זינדיגט מישט ער אויס גוטס מיט שלעכטס; ער ווייסט נישט 

וואס איז גוט און וואס איז שלעכט, אויף שלעכטס זאגט ער אז דאס איז טוב, און אויף 

כה, "ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד גוטס זאגט ער אז דאס איז רע; די עצה אויף דעם איז, צו לערנען הל

ּפֹוֵסק, ֶׁשְּמָבֵרר ַהָּכֵׁשר ְוַהָּפסּול ַהֻּמָּתר ְוָהָאסּור ַהָּטהֹור ְוַהָּטֵמא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר ְוִנְפַרׁש 

ַהּטֹוב ִמן ָהָרע", ווייל ווען מען לערנט הלכה זעט מען גלייך וואס איז גוט און וואס איז 

 און וואס טאר מען נישט טון. שלעכט, וואס מעג מען טון

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אפשר שאדט מיר א שידוך וואס איז נישט געווארן?

 שאלה:

 דער ראש ישיבה שליט"א, לכבוד

ין לעבן, דער קודם כל מוז איך זיך באדאנקען פאר אלע שיעורים און חיזוק, ס'האט ממש געטוישט מי

 אייבערשטער זאל אייך באצאלן מיט אלעם גוטס.

איך בין א ווייבל, כ'האב חתונה געהאט פאר עטליכע יאר צוריק, איך האב ב"ה א טייערער מאן, און 

 מיר האבן ב"ה א הערליך לעבן.
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האט מען איך האב אבער א שווערע זאך וואס ליגט מיר אויף די געוויסן, פאר איך בין א כלה געווארן, 

מיר אנגעטראגן א צווייטע שידוך, למעשה בין איך נישט געווען צופרידן דערפון, און נאך עטליכע בעשאו'ס 

 האב איך געזאגט פאר'ן שדכנ'טע אז איך וויל נישט דעם שידוך, און דער שידוך איז טאקע נישט געווארן.

זייער פרובירט צוצורעדן איך זאל יא די שדכנ'טע איז אבער געווען א קרוב מיט זיי, און זי האט מיר 

טון דעם שידוך, און זי האט איינגערעדט די אנדערע זייט אז מ'האלט שוין אט אט ביים ענדיגן דעם שידוך, 

און זיי האבן שוין אפילו געקויפט צירונגען. אבער למעשה איז דער שידוך נישט געווארן, ווייל איך האב נישט 

 געוואלט.

וייל נאכנישט קיין חתן, און איך האב געהערט אז ער איז זייער אנגעווייטאגט, און דער בחור איז דערו

איך האב מורא אז דאס שאדט פאר מיר, אז איך האב נאכנישט זוכה געווען געהאלפן צו ווערן מיט קינדער. 

 איך האב שווערע שולד געפילן פון דעם.

 ענטפערן וואס איך קען יעצט טון וועגן דעם.איך בעט זייער אז דער ראש ישיבה זאל מיר 

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 מרת ... תחי'.

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איבער בעטן דארף מען נאר איינעם וועם מען האט וויי געטון, אבער אין דעם פאל 

איינער האט אויסגעטראכט א מעשה אז איר זענט זיין כלה און ער איז פון דעם וואס 

 בצער האט דאס גארנישט מיט אייך צו טון.

דאס איז דאך די סיבה פארוואס דער בחור און מיידל דארפן זיך טרעפן פאר מען 

מען  כדי זיי זאלן זען צי זיי ווילן גיין ווייטער אדער נישט; כל זמן -מאכט דעם שידוך 

פארמאכט נישט דעם שידוך האט קיינער נישט מיטן צווייטן. אז דער שדכן האט 

געזאגט פאר די אנדערע זייט אז מען גייט ווייטער מיטן שידוך וכו' האט דאס גארנישט 

מיט אייך וכו'; אסאך שדכנים זוכן ווי שנעלער צו שטופן שידוכים און געבן נישט די 

יידל צו זאגן וואס זיי שפירן, און אסאך מאל פאסירט מעגליכקייט פאר'ן בחור און מ

 נאכדעם נישט גוטע זאכן, ווען איינער שפירט אז מען האט אים אריין געצווינגען וכו'.

דאס איז מעשה שטן וואס פארגינט אייך נישט אייער שיין לעבן מיט אייער מאן, 

אייך ארויס פון קאפ דערפאר ברענגט ער אייך אריין אלטע מעשיות וכו' וכו'; קלאפט 

 דעם גאנצן סיפור, דאס האט גארנישט מיט אייך צו טון.
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דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע נס וואס איר האט, אז איר האט 

א מאן און איר לעבט א גוט לעבן, דורכדעם וועט דער אייבערשטער טון מיט אייך נאך 

זכותו יגן עלינו זאגט: "ווען א מענטש האט גרויסע ניסים. דער הייליגער רבי אלימלך 

א נס, זאל ער דאס דערציילן פאר יעדן איינעם, דאס וועט מאכן אז דער אייבערשטער 

 זאל מאכן מיט אים נאך ניסים".

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי אזוי קריכט מען ארויס פון שמוץ?

 אלה:ש

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין ליידער אריינגעפאלן אין א שרעקליכע עדיקשאן [צוגעבינדענקייט] צו שמוץ. דער ראש ישיבה 

 שליט"א האט עפעס אן עצה פאר מיר?

 יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויקהל, כ"ב אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 אודאי האב איך אן עצה פאר דיר.

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן  (שיחות הר"ן, סימן יט):נעם די עצה פון הייליגן רבי'ן וואס האט געזאגט 

ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה", אפילו א מענטש וואס איז 

זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן, "ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום, 

זוי צוגעוואוינט צו טון די עבירות אז ער קען זיך נישט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", און ער איז שוין א

אפקלעבן דערפון, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא 

אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום", מיט דעם אלעם איז די כח פון תורה אזוי 

ס, "ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי גרוי

ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אז 

ביעות צו לערנען יעדן טאג "כך וכך" וועט ער סוף כל סוף אויב וועט ער זיך מאכן א ק

ארויס גיין פון זיין עדיקשן, די כח פון תורה איז אזוי גרויס אז עס נעמט ארויס דעם 

 מענטש פון זיין שלעכטס.
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זאגן משניות איז די עצה פאר אלע וואס זענען נעבעך אריין געפאלן אין די עבירה 

בטלה רחמנא לצלן; נאר דאס קען העלפן דעם מענטש. הוצאת זרע ל -פון פגם הברית 

דער אייבערשטער זאגט פאר די  (מכילתא דויסע, פרשה א)אזוי ווי חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

אידן: ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶׁשה: ֱאמֹור ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל, "ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתִּתי ָלֶכם 

ם ָלֶכם", ֶּׁשֶּנֱאַמר: ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמֹוָצֵאיֶהם, ְואֹוֵמר: ִרְפאּות ְּתִהי ְרפּוָאה ֵהם ָלֶכם, ַחִּיים ֵה 

ְלָׁשֶר ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתי, אז מען לערנט תורה ווערט מען אויסגעהיילט פון אלע מחלות 

 וחלאים רעים.

וויסן זאלסטו אז עס נישט דא קיין מחלה וואס עס זאל נישט זיין דערויף א רפואה; 

שט דא קיין 'עדיקשן' פון וואס מען קען נישט אויסגעהיילט ווערן, אזוי ווי די עס איז ני

"ֵאין ַמָּכה ָבעֹוָלם ֶׁשֵאין ָלּה ְרפּוָאה", פון יעדע קרענק  (תנחומא נח, ח):הייליגע חכמים זאגן 

קען מען זיך אויסהיילן, וואס איז די רפואה פאר'ן יצר הרע? "ְרפּוָאתֹו ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע, 

ׁשּוָבה", אז מען זאל תשובה טון; דערפאר זאלסטו אננעמען די עצה פון רבי'ן און הייב ְּת 

אן זאגן משניות. אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט, דו שפירסט ווי דו טוסט 

גארנישט אויף מיט דעם, דאך זאלסטו ווייטער זאגן די ווערטער אן קיין טעם, זאלסט 

 ע מחשבות נאר זאלסט ווייטער ממשיך זיין צו זאגן די ווערטער.נישט קוקן אויף די אל

(ליקוטי מוהר"ן, אויך זאלסטו זיך מאכן א שיעור אין גמרא; דער הייליגער רבי זאגט 

"ַּתְלמּוד" ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהְקִליָּפה ֲהַמְחַטאת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית  חלק א', סימן ריד):

ען א מענטש לערנט גמרא פארברענט ער די קליפה וואס ווארפט ֶׁשִּנְקֵראת "ִליִלית", וו

 אראפ א מענטש אין פגם הברית.

דער אייבערשטער זאגט: "ָּבָראִתי ֵיֶצר  (קידושין ל.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָהָרע", איך האב באשאפן דעם יצר הרע, "ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין", אבער איך האב א 

הרע, דאס איז די הייליגע תורה וואס איז א מעדיצין קעגן אים, "ְוִאם  רפואה פאר'ן יצר

ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", אויב לערנט איר תורה וועט איר נישט זיין 

אונטער די הענט פונעם יצר הרע, "ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹו", 

 אויב לערנט מען נישט קיין תורה איז מען אונטער אים.אבער 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זוכה זיין צו תשובה טון.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 וואס טוט מען אז מען קען נישט רעדן צום אייבערשטן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיר ביי אידישקייט און ביים אייבערשטן איז נאר איך בין א מיידל, און די איינציגסטע זאך וואס האלט 

 די שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א.

איך האב זייער א שווערע און ביטערע לעבן, איך בין פול מיט יסורים און דעפרעסיע כסדר, און איך 

ס איך בין האב נישט קיין שום געפיל צו לעבן, איך ווייס נישט פארוואס איך לעב, איך ווייס נישט פארווא

געבוירן געווארן אויף דער וועלט, פארוואס בין איך אראפגעקומען דא זיך צו מוטשען מיט אזויפיל צרות און 

 יסורים?

פארוואס האט דער אייבערשטער זיך אזוי פארלייגט אויף מיר? אין די מצב אין וואס איך בין, ווי אזוי 

נען אויפציען קינדער? אין די צייט וואס איך בין אזוי וועל איך קענען חתונה האבן? ווי אזוי וועל איך קע

 דעפרעסט, איך בין אזוי פיל מיט נעגאטיווע געפילן.

דער ראש ישיבה שליט"א וועט מיר ווארשיינליך ענטפערן צו מאכן התבודדות, צו רעדן צום 

ל און ארויסרעדן אייבערשטן, אבער דער יצר הרע לאזט מיר נישט אפ, איך קען ממש נישט עפענען דאס מוי

אפילו איין אות צום אייבערשטן. ווען איך וויל אנהויבן רעדן צום אייבערשטן, ווער איך ממש שטום, די מויל 

 איז מיר פארקלעבט.

 ביטע העלפט מיר.

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום ה' פרשת ויקהל, כ"ג אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 ... תחי'.

 האב ערהאלטן אייער בריוו.איך 

איך בעט אייך זייער שטארק איר זאלט אריין נעמען אין זיך די אמונה אז דער 

אייבערשטער פירט די וועלט, דורכדעם וועט אייך בעסער ווערן. ווייל ווי מער א 

מענטש נעמט אריין אין זיך די אמונה; ער ווייסט אז עס איז גארנישט דא אויף דער 

דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל וועלט אויסער 

ָעְלִמין, ּוְבתֹו ָּכל ָעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר ְּכָלל, דאן לעבט ער א זיסע 

 לעבן.

מוהרא"ש זכרונו לברכה האט פארפאסט א ניגון אויף די ווערטער אלץ בחור ווען 

אין וואלד רעדן צום אייבערשטן און ער האט מורא געהאט צו זיין אליינס  ער פלעגט גיין
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אין וואלד, צוליב די חיות וכו', האט ער זיך אונטער געזינגען די ווערטער: "ְמַמֵּלא ָּכל 

ל ָעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ּוְבתֹו ָּכל ָעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר ְּכָלל, ּוְבכָ 

ְּתנּוָעה ּוְּתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", ער האט דאס גע'חזר'ט אן א שיעור מאל, ביז ער 

האט שוין נישט געהאט קיין שום פחד פון קיינעם; פון דעם איז געווארן די שיינע ניגון 

 אויף די ווערטער.

 אז איר ווילט ארויס גיין פון אייער דעפרעסיע דארפט איר אויפזוכן דאס גוטס אין

זיך; דער רבי האט אונז געגעבן א וועג פון טראכטן, מען זאל קוקן אויף די ניסים וואס 

דוד המלך האט  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצה):דער אייבערשטער טוט. דער רבי זאגט 

שטענדיג געזוכט עפעס גוטס אויף וואס ער קען דאנקען דעם אייבערשטן, אפילו ווען 

דער אייבערשטער האט געברענגט אויף אים שלעכטס האט ער געזוכט אין די שלעכטס 

"ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי",  (תהלים ד, ב):עפעס גוטס. אזוי ווי דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטן 

 ו של עולם איך דאנק דיר אויף דעם וואס אין די צרה האסטו מיר ברייט געמאכט.רבונ

עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד מיטן נאמען ר' אהרן קובליטשער זכרונו לברכה 

(דער שווער פון הרב החסיד רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה), דער ר' אהרן איז 

שטענדיג ארום געגאנגען מיט א שמייכל אפילו  געווען זייער א פרייליכער איד, ער איז

ער איז געווען א עני ואביון און עס איז ממש נישט געווען וואס אריין צו נעמען אין מויל 

ביי אים אין שטוב. זיין ווייב פלעגט אים כסדר פרעגן: "אהרן, פארוואס ביסטו פרייליך, 

רן: "דו גלייבסט דאך עס מיר האבן דאך גארנישט?!" פלעגט ער איר שטענדיג ענטפע

וועט נאך זיין גוט אמאל, נו, איך בארג אויס שמחה פון דעמאלט אויף יעצט; יעצט 

האבן מיר טאקע גארנישט, אבער עס וועט נאך גוט זיין, און דעמאלט וועלן מיר האבן 

מיט וואס זיך צו פרייען, דערפאר בארג איך שוין אויס אביסל פון די שמחה פון 

 דעמאלט".

ר שרייבט אז איר קענט נישט עפענען דאס מויל צו רעדן צום אייבערשטן, דאס אי

איז ווייל איר טראכט נאר פון אייער שלעכטס, אז איר וועט אנהייבן זוכן דאס גוטס אין 

זיך, איר וועט קוקן אויף די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיט אייך, אויך אז איר 

ס גיין פון אלע שוועריקייטן און איר וועט ווערן פרייליך וועט גלייבן אז איר וועט ארוי

 דאן וועט איר שוין קענען רעדן צום אייבערשטן און אים אלעס קענען דערציילן. –

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט קוקן אויף דאס גוטס אין אייער 

 לעבן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ר דרך הלימוד?וואס ענטפער איך אויף די טענות אויפ'ן סד

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

א גרויסן יישר כח פון טיפן הארצן פאר אלע שיעורים און חיזוק, ס'האט מיר באמת געטוישט דאס 

לעבן צום גוטן, איך האב נישט גענוג ווערטער צו קענען אראפשרייבן מיינע געפילן ווי אזוי איך בין ממש 

 די שיעורים.געווארן א נייער מענטש פון 

בפרט פונעם סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, לויט ווי מוהרא"ש זי"ע האט עס ערקלערט, וואס דאס האט 

 מיר געמאכט לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה.

לעצטנס האט מיר אבער מבלבל געווען איבער דעם, אז דאס איז נישט די ריכטיגע וועג צו לערנען, ער 

ה פון ר' אברהם ב"ר נחמן זי"ע וואס שרייבט אין כוכבי אור אז מ'מוז יא פארשטיין האט מיר געברענגט א ראי

 פשוט פשט פון וואס מ'לערנט, און אויב נישט הייסט עס נישט געלערנט.

איך האב אים נישט געהאט וואס צו ענטפערן אויף דעם, וויל איך פרעגן דעם ראש ישיבה שליט"א, 

 ואס האט מיר געלערנט א וועג אין לעבן, וואס איז טאקע פשט דערפון.וואס איז באמת מיין ראש ישיבה ו

 יישר כח

 תשובה:

 יום ה' פרשת ויקהל, כ"ג אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

הייליגן רבינ'ס ווערטער, איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' מיטן 

און אז דיין לעבן האט זיך געטוישט, דו ביסט ממש געווארן א נייע מענטש. בפרט אז 

דו האסט אנגענומען דעם סדר דרך הלימוד פון רבי'ן און דורך דעם לערנסטו תורה יעדן 

 טאג.

דער סדר דרך הלימוד פון רבי'ן איז אזא שיינע מתנה, און ווער עס נעמט דאס אן 

בתמימות ופשיטות קען זוכה זיין דורך צו גיין די גאנצע תורה אן א שיעור מאל. עס איז 

"ּטֹוב ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות  (שיחות הר"ן, סימן עו):כדי דו זאלסט אריין קוקן וואס דער רבי זאגט 

ְוִלְבִלי ְלַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ַהְרֵּבה ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק ַהְרֵּבה ְּבִלּמּודֹו. ַרק ִלְלמֹד ִּבְפִׁשיטּות ִּבְזִריזּות 

ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו", עס איז גוט מען 

זאל זיך צוגעוואוינען צו לערנען שנעל און נישט מדקדק זיין צופיל בשעת מען לערנט, 
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פשטות הפשט, "ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר ֶאָחד, נאר זען צו פארשטיין דעם 

ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", און אויב מען פארשטייט נישט 

זאל מען נישט פארברענגען אסאך צייט אויף דעם ענין, ענדערש זאל מען גיין ווייטער, 

ַעל־ִּפי ָהרֹב ֵיַדע ַאַחר־ָּכ ִמֵּמיָלא ַמה ֶּׁשא ָהָיה ֵמִבין ִּבְתִחָּלה, ְּכֶׁשִּיְלַמד ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות "וְ 

ְלַהָּלן יֹוֵתר", און אז מען לערנט אסאך וועט מען שפעטער פארשטיין וואס מען האט 

 פריער נישט אזוי גוט פארשטאנען.

לֹוַמר  -"ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד דער רבי זאגט דארט ווייטער: 

ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר", אפילו מען פארשטייט גארנישט זאל מען זאגן די ווערטער, "ּוִמֵּמיָלא 

ָיִבין", און ביים סוף וועט מען פארשטיין. "ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה 

ין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל. ַרק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד ְויֹאַמר ְלָהבִ 

ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", מען זאל נישט ווערן צעבראכן ווען מען זעט אז מען 

 -אז מען וויל גלייך פארשטיין  -פארשטייט נישט וואס מען לערנט, וואס דאס אליינס 

מאכט אז עס זאל זיין שווער צו פארשטיין דאס לערנען, נאר מען זאל בלויז זאגן די 

ווערטער כסדרן און מען וועט שוין פון זיך אליינס פארשטיין, "ְוִאם א ָיִבין ֵּתֶכף ָיִבין 

ַמה ְּבָכ?"  -י ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו ַאַחר ָּכ, ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ּפִ 

און אויב מען פארשטייט נישט דעם ערשטן מאל, וועט מען עס פארשטיין ביים צווייטן 

מאל; און אויב מען וועט נישט פארשטיין דעם צווייטן מאל איז אויך גארנישט, "ִּכי 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור, ַוֲהַדר  ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל,

ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה", ווייל חכמינו 

ע זכרונם לברכה זאגן, אז א מענטש זאל קודם אסאך זאגן די ווערטער פון די הייליג

תורה, אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער לערנט, און דערנאך זאל ער לערנען צו 

פארשטיין, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה 

ָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל, ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַלֲעבֹר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד, לְ 

ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין וכו'", ווייל אז מען געוואוינט זיך צו צו לערנען שנעל, 

קען מען זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך; מען איז זוכה איבערצוגיין יעדע זאך זייער 

 דאס צו פארשטיין. אסאך מאל, ביז מען איז זוכה

רבי נתן זאגט דארט: "ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו 

ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים 

ֵּבה ְמאֹד, ִלְגמֹר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִרים, ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִלְזּכֹות ִלְלֹמד ַהְר 

ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד", דער רבי האט זייער אסאך 
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ן גלייך ווען מען גערעדט פונעם דרך הלימוד, אז מען זאל נישט זוכן צו פארשטיי

 לערנט, נאר מען זאל לערנען אסאך אן פארשטיין, ביז מען וועט זוכה זיין צו פארשטיין.

ווען מען לערנט אויף דעם סדר דרך הלימוד איז מען זוכה אנצוקומען אסאך מער 

ווי ווען מען לערנט שטייט און מען קלערט אריין אין יעדע ווארט, וואס דאס שטערט 

ען, "ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם, נאר דאס לערנ

ּוְמאּוָמה א ִנְׁשַאר ְּבָיָדם", און זייער אסאך מענטשן האבן אינגאנצן אויפגעהערט צו 

 לערנען צוליב דעם וואס זיי האבן געלערנט און געקוועטשט וכו'.

ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה, ַהּתֹוָרה  -ֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלֹמד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל "ֲאָבל ּכְ 

ַהר ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ" ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַהזֹו

ר ְסָפִרים ֻּכָּלם", אבער אז א מענטש געוואוינט זיך צו צו לערנען ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָא 

אזוי ווי אויבן דערמאנט, וועט ער זוכה זיין צו לערנען זייער אסאך; ער  -שנעלערהייט 

גמרא מיט אלע פוסקים, תנ"ך מיט אלע מדרשים, און  -וועט לערנען די גאנצע תורה 

 ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבַחָּייו זוהר הקדוש, "ּוְכָבר ְמבָֹאר ִׂשיָחתֹו

ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", אזוי ווי דער רבי האט געוואלט, אז מיר זאלן דורך 

 לערנען כל התורה כולה. עיין שם.

ין די צייט ענדיגן נאך אנשטאט רעדן און זיך טענה'ען מיט חברים וכו' קענסטו א

א מסכתא און נאך א מסכתא. א שאד צו טענה'ען מיט מענטשן בכלל, בפרט וועגן דעם 

 (אות יג):סדר דרך הלימוד, אזוי ווי מוהרא"ש זכרונו לברכה שרייבט אין די צוואה 

ינּו ַז"ל", ווען "ּוְכֶׁשַּתִגיעּו ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת, ָאז ִּתיָוְכחּו ִצְדַקת "ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִלימּוד" ֶׁשל ַרּבֵ 

איר וועט ארויף קומען אויף יענע וועלט וועט איר זיך איבערצייגן די ווארהייט פונעם 

הייליגן רבינ'ס 'סדר דרך הלימוד', "ְוַעל ֵּכן ַמה ְוָלָּמה ָלֶכם ְלִהְתַוֵּכַח?!" אויב אזוי 

ְרִגילּו פארוואס זאלט איר זיך טענה'ען מיט מענטשן? "ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ַהֵּׁשם, ַה 

ַעְצְמֶכם ָלֶזה ְוָאז ִּתְראּו ְוִּתְרְגׁשּו ָּכל ִמיֵני ַטֲעִמים ְּבַחֵּייֶכם", געוואוינט אייך צו צו לערנען 

לויט דעם סדר דרך הלימוד, דעמאלט וועט איר זען און שפירן אלע טעמים אויף די 

ִמי ְוִחיּות רּוְחִני", ווייל וועלט, "ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ִחיּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ִחיּות ַּגְׁש 

די תורה איז אונזער לעבן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, די תורה געבט אונז לעבן 

סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, "ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה ַעְצמֹו ָּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכָלל, ְויֹוֵדַע 

ַר ְולֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַקֵיים ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַר ַאֶׁשר ִעיָקר ַהִלימּוד הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ 

ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח לֹו ִיְתָּבַר", וואויל איז דעם מענטש וואס לאזט זיך נישט נארן און 

 ווייסט אז דער עיקר לימוד התורה איז צו טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, עיין שם.

 לחה אין אלע ענינים.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצ
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... 

~~~~~~~~~~ 
 

 

 איך האב א ביטער לעבן, ווי אזוי קריך איך ארויס פון שמוץ?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

וואס טו איך? איך פאל און איך זינק אין שמוץ, און איך זע נישט קיין וועג ווי אזוי ארויסצוקריכן דערפון. 

הונדערטער דרשות, איך האלט שוין נאכ'ן לערנען משניות, און איך בין נאכאלץ איך האלט שוין נאכ'ן הערן 

 נישט געהאלפן געווארן.

ס'איז מיר אזוי שווער צו גיין דאווענען, און זיכער נישט מיט מנין. ס'איז מיר אזוי שווער צו רעדן און 

אויפגעבן מיין סמארטפאון, אז בעטן דעם אייבערשטן. איך קען אפילו נישט בעטן דעם אייבערשטן איך זאל 

איך זאל אויפגעבן מיין שמוץ, ווייל איך ווייס דעם אמת אז איך וויל עס עכט נישט אויפגעבן, איך וויל ליידער 

 יא ליגן און דעם.

איך האף דער ראש ישיבה שליט"א וועט פארשטיין פון צווישן די שורות וואס גייט אריבער אויף מיר, 

 עצה וואס צו טון.און מיר געבן אן 

 יישר כח

 תשובה:

 יום ה' פרשת ויקהל, כ"ג אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך בעט דיר זייער, ווארף אוועק דיין סמארטפאון ווייל דאס וועט דיר נאר חרוב 

די אויגן און מען קוקט שמוציגע, עקלדיגע און  מאכן דיין לעבן; אז מען היט זיך נישט

אויסגעלאסענע קליפס וכו' ברענגט דאס אז מען זאל פארלירן די אמונה און דאס יראת 

 רחמנא לצלן. -שמים 

וואס זאלן מיר טון אז דער ס"מ האט זיך געטראפן א גרינגע וועג ווי אזוי ער קען 

ורים און מיידלעך, אין עבירות; בח -גרינגערהייט אראפ ווארפן אידישע קינדער 

אנשטאט דארפן ארבעטן טאג און נאכט זיי צו שלעפן אויף נישט גוטע פלעצער, האט 

ער זיך היינט געטראפן סאך א גרינגערע וועג. ער רעדט צו דעם בחור ער זאל זיך קויפן 

ץ. א סמארטפאון אדער א טעבלעט וכדומה לזה, אזוי דארף ער שוין נישט גיין אין ערגע
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ער זיצט ביי זיך באהאלטן און קוקט אפ אלע שמוץ וואס איז דא אויף דער וועלט רחמנא 

לצלן. אין אנהייב זעט דאס אויס זייער גוט, עס גלאנצט און עס שמייכלט צום בחור, 

אבער ווען מען בייסט אריין אין דעם, מען קוקט אפ אלע עבירות, ווערט מען זייער 

וועט פרובירן צו טון אלעס אויף דער וועלט צו ווערן  צעקלאפט און צעבראכן, מען

פרייליך, אבער גארנישט קען צוריק פרייליך מאכן וכו' ווען מען האט שוין פוגם געווען 

 .בפגם הברית רחמנא לצלן

בנוגע דאס וואס דו שרייבסט אז דו האסט נישט קיין געפיל צו דאווענען און 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ל, דער הייליגער רבי זאגט לערנען; אודאי האסטו נישט קיין געפי

"ִּכי ָּכל ַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית", ווער עס איז פוגם אין די עבירה פון פגם הברית, "ֵאין ָיכֹול  נ):

ְלִהְתַּפֵּלל", קען נישט דאווענען, ער שפירט א ביטערע טעם אינעם דאווענען; דאס 

ביטערע וואסער. ער וויל נישט  -ן "ַמִּיין ְמִריִרין" דאווענען האט ביי אים א טעם פו

קומען אין שול דאווענען, און ווען ער קומט שוין יא אין שול האט ער נישט קיין געדולד 

אפילו נאר צו עפענען דעם סידור, און ווען ער עפנט שוין דעם סידור קומט אים אן אזוי 

ון פגם הברית. די עבירות מאכן אים שווער דאס דאווענען; דאס קומט פון די עבירה פ

דיפרעסט און צעבראכן, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט ווייטער: "ְוֶזה ְּבִחיַנת חֹוַלַאת 

ֶׁשּקֹוִרין ְּבֶרעֶכִניׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶׁשּׁשֹוֵבר ֲעָצמֹות ֶׁשל ָאָדם", די עבירה ברענגט די מחלה 

ערט צעבראכן אויף שטיק שטיקלעך און ער דער מענטש וו -וואס הייסט 'ברעכעניש' 

 האט נישט קיין געדולד צו דאווענען.

אז דו וועסט אוועק ווארפן דיין סמארטפאון און אויפהערן צו טון עבירות וועסטו 

שוין איינמאל האבן א געפיל צו דאווענען, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט ווייטער: "ְוֵאין 

ְּתִפיָּלה, ֶאָּלא ְּכֶׁשִּתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִרית", א מענטש קען נישט שפירן א ָיכֹול ִלְטעֹם ְמִתיקּות ּבַ 

טעם אין דאווענען נאר אז ער פאררעכט זיינע פגמי הברית, ער טוט תשובה און ער היט 

זיך אפ פון שלעכטס; דעריבער אויב מען איז אפגעהיטן אין קדושה, מען היט זיך די 

דאס דאווענען א זיסע זאך, עס שפירט זיך ווי "ַמִים אויגן און די מחשבה דאן איז 

 .זיסע וואסער, מען וויל נאך און נאך דערפון -ְמתּוִקים" 

 דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל זאלסט זוכה זיין צו תשובה שלימה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אפשר ענדערש לערנען ווייניגער, אבער בעסער פארשטיין?

 שאלה:



תשע"טְּפקּוֵדי פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       מב | 

 ישיבה שליט"א,לכבוד דער ראש 

צום ערשט וויל איך זיך הערצליך באדאנקען פאר אלע חיזוק שיעורים, וואס זענען ממש כמים קרים 

 על נפש עיפה.

כ'וויל פרעגן, אזוי ווי איך לערן ב"ה יעדן טאג גמרא מיט תוספות, איך פארשטיי ב"ה וואס איך לערן, 

שיבה שליט"א זעט מען אז ס'לוינט זיך ענדערש צו אבער א חבר זאגט מיר אז פון די שיעורים פונעם ראש י

לערנען אויפ'ן סדר דרך הלימוד, דאס מיינט צו זאגן בלויז די ווערטער אן פארשטיין, און אויף דעם וועג קען 

מען ענדיגן גאנץ ש"ס אין א קורצע צייט. איך מיין אבער אז ס'איז בעסער צו לערנען ענדערש ווייניגער, אבער 

 אס מ'לערנט, אפילו ס'וועט נעמען לענגער ביז'ן ענדיגן אפילו איין מסכתא.פארשטיין וו

 מיר האבן באשלאסן אז מיר וועלן פרעגן דעם ראש ישיבה שליט"א'ס מיינונג איבער דעם.

 איך ווארט אויף אן ענטפער, און א גרויסן יישר כח, 

 אברהם

 תשובה:

 א', שנת תשע"ט לפרט קטןיום ה' פרשת ויקהל, כ"ג אדר  -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד אברהם נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מקטן ועד  -דעם 'רבי'נס סדר דרך הלימוד' איז א דרך הלימוד פאר יעדן איינעם 

דער וואס פארשטייט  -גדול, פונעם שוואכסטן קאפ ביזן טיפסטן קאפ. ממה נפשך 

"ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר ִּבְפִׁשיטּות  , סימן עו):(שיחות הר"ןלערנען, פאר אים זאגט דער רבי 

ִּבְמקֹומֹו. ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר ֶאָחד, ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין 

 -ניטאמאל די פירוש המילות  -ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", און פאר דעם וואס ווייסט גארנישט 

"ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד, ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד; לֹוַמר ַהְּדָבִרים  (שם):אר אים זאגט דער רבי פ

 ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין".

דער רבי וויל איין זאך: "מען זאל נישט אויפהערן לערנען, צוליב דעם וואס מען 

ייטער אנהאלטן מיט דיין וויל בעסער לערנען"; דעריבער בעט איך דיר זייער זאלסט וו

שיעור בגמרא רש"י תוספות, חוץ מזה זאלסטו זיך מאכן שיעורים בכל התורה כולה, 

 (קהלת ז, יח):אז דו פארשטייסט איז גוט און אז נישט איז ווייטער גוט. שלמה המלך זאגט 

ִהים ֵיֵצא ֶאת ֻּכָּלם"; עס איז "טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאחֹז ָּבֶזה, ְוַגם ִמֶּזה ַאל ַּתַּנח ֶאת ָיֶד ִּכי ְיֵרא ֱא 

זע צו  -דא צייט פאר ביידע, סיי פאר לערנען שנעל און סיי פאר לערנען בעיון, אדרבה 

(שיחות הר"ן, לערנען ווייטער דיינע שיעורים גמרא תוספות וכו', אזוי ווי דער רבי זאגט 
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ת ִעּיּון", א מענטש זאל אויך האבן א שיעור "ַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹד ֵאיֶזה ִׁשעּור ַּבּיֹום, ִּבְקָצ  שם):

 צו לערנען אביסל בעיון יעדן טאג.

אפילו אן  -אויך זאלסטו לערנען אסאך פרקים משניות און אסאך דפים גמרא 

פארשטיין, און במשך הימים וועסטו זוכה זיין צו שפירן א טעם אין די הייליגע תורה, 

 וועסט פארשטיין אלעס וואס דו לערנסט.דיין קאפ וועט זיך דיר עפענען און דו 

וואס זאל איך דיר זאגן טייערער ברודער, אז דו וועסט אנעמען דעם רבינ'ס "סדר 

דרך הלימוד" וועסטו זוכה זיין צו מטייל זיין בכל התורה כולה און דו וועסט האבן 

סטו אנגעפולטע טעג; יעדן טאג וועט דיר זיין אנגעפולט מיט תורה און צום סוף ווע

 זוכה זיין צו פארשטיין נאך מער ווי די וואס לאכן אפ פונעם סדר דרך הלימוד וכו'.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 
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