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 .זיך פרייען אז מ'איז זוכה משמש זיין דעם רבי'ן

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ג' כסליו, יום א' פרשת ויצא - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר, מנהל מוסדות היכל הקודש ברסלב. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וגורלינו, אז מיר האבן די זכיה אשרינו מה טוב חלקינו "אשר בנחל" שם חלקינו 

צו משמש זיין דעם רבי'ן דורכן העלפן פארשפרייטן זיינע ליכטיגע עצות פאר די וועלט. 

אין חב"ד רופט מען די וואס פארשפרייטן תורת החסידות 'שלוחים', מוהרא"ש האט 

דאס גערופן 'שמשים'; מוהרא"ש שרייבט צענדליגער מאל אין אשר בנחל אז ווי לאנג 

ר לעבט וועט ער זיין א 'שמש' פארן רבי'ן צו פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות פאר די ע

וועלט. דארפן מיר זיך פרייען אז מיר האבן זוכה געווען צו משמש זיין דעם רבי'ן און 

 מיר דארפן בעטן אז מיר זאלן אונזער גאנץ לעבן בלייבן געטרייע שמשים.

ן וויל געבן צדקה פאר א פדיון קען די געלט ווען מען רופט אריין אין אפיס און מע

 נישט גיין פאר קיין שום זאך, די געלט דארף אנקומען צו מיר פריוואט.

שטארק דיך ווייטער מיט דיין הייליגע ארבעט אויפצובויען מוסדות וואו מען איז 

 מיט די ריינע אמונה. -אינגלעך און מיידלעך  -מחנך קינדער 

אט געזאגט: "נצחתי ואנצח!" איך האב אויסגעפירט און געדענק וואס דער רבי ה

 איך וועל אויספירן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .זייער וויכטיג מיטצוהאלטן די הלכות שבת אין סקול

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ג' כסליו, יום א' פרשת ויצא - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו האלסט מיט די לימודים אין סקול און דו 

לערנסט גוט דורך הלכות שבת וואס מען לערנט אין סקול; אזוי וועסטו וויסן ווי אזוי 

 ויסגעהאלטענערהייט.צו זיין א אידישע מאמע און פירן א אידישע שטוב א

(יערות דבש חלק ב', דער הייליגער צדיק רבי יונתן אייבשיץ זכר צדיק לברכה שרייבט 

"ווער עס האט נישט דורכגעלערנט הלכות שבת אפאר מאל איז נישט מעגליך ער  ב):



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ פ'  ֱאמּוָנה |ֲעָצתֹו        ב | 

זאל נישט עובר זיין אויף הלכות שבת", עיין שם. דעריבער איז זייער וויכטיג מיט צו 

 האלטן דעם לימוד אין סקול.

איך וועל דיר ענטפערן מיטן אייבערשטנס הילף אויף אלע שאלות וואס דו 

 פרעגסט:

צי מען מעג גיין שבת מיט שפיציגע שיך אויף דער ערד אלץ חורש וכו'; מען  –א 

מעג גיין אויף דער ערד אפילו די שיך איז שפיציג און עס וועט מאכן א גריבל, ווייל עס 

איז א דבר שאינו מתכוון, מען האט נישט אינזין צו אקערן ממילא איז דאס נישט אסור. 

אז עס וועט מאכן א קריץ (פסיק רישיה) דאך מעג מען דאס  אפילו עס איז א זיכערע זאך

טון, ווייל דאס אז דער וועג ווי אזוי מען גייט, דעריבער האבן די חכמים נישט גוזר 

 .(עיין משנה ברורה סימן שכ, סעיף קטן לט)געווען אויף דעם 

 צי מען מעג אויפהייבן שבת קודש עפלעך וואס איז אראפגעפאלן פון בוים; –ב 

עס ווענדט זיך, אויב זענען די פירות אראפגעפאלן פון בוים אום שבת קודש דעמאלט 

ווייל עס איז  –טאר מען דאס נישט אנרירן; עס איז נישט קיין חילוק איינס אדער מער 

מוקצה, אבער אויב מען ווייסט קלאר אז די פירות זענען אראפגעפאלן ערב שבת, 

ויפהייבן נאר איינס אויפאמאל דאס צו עסן, ווייל דעמאלט איז די הלכה אז מען מעג א

 אויב מען הייבט אויף מער ווי איינס איז דאס אסור אלץ די מלאכה פון מעמר.

צי מען מעג שפילן שבת מיט קליקס; מען מעג שפילן מיט קליקס, לעגאו  –ג 

עמאכט וכדומה און עס איז נישט דא ביי דעם די איסור פון בונה, ווייל דאס איז נישט ג

עס זאל בלייבן אויף א לענגערע צייט, דאס איז בלויז געמאכט צו בויען און צו 

צענעמען, און אפילו עס וועט יא בלייבן פאר א שטיק צייט איז אויך נישט דא ביי דעם 

 קיין איסור.

איך האב זייער הנאה צו הערן אז דו זאגסט תהילים און דו האסט מסיים געווען 

ערשטע מאל אין דיין לעבן; יעצט זאלסטו נאכאמאל אנהייבן ספר  דעם ספר תהילים די

 תהילים און דיין גאנץ לעבן זאלסטו זאגן תהילים, וועסטו האבן א גוט לעבן.

 ווייז דעם בריוו פאר דיין טיטשער מרת ... תחי'.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .זאגן תהלים יעדן טאג

 נת תשע"ט לפרט קטןש, ג' כסליו, יום א' פרשת ויצא - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו זאגסט תהלים יעדן טאג.

מען האט אמאל פארציילט פאר ר' נתן זכרונו לברכה אז עס זענען דא געוויסע 

חסידים וואס פירן זיך צו לייגן פארן גיין שלאפן אונטער זייער קישן א פלאש ברוינפן, 

און ווען זיי וועקן זיך אויף פרעגן זיי: "משיח איז נאך אלץ נישט דא?" דאן הייבן זיי 

יכור און שלאפן נאכאמאל איין, זייער צוגאנג איז אז ווי אן טרינקען ביז זיי ווערן ש

לאנג משיח איז נאכנישט דא דארף מען איינשלעפן דעם יצר הרע, ווייל ווען מען 

שלאפט זינדיגט מען נישט. האט ר' נתן געזאגט: "דאס איז נישט קיין עצה; מען דארף 

יף און מען זעט אז משיח לייגן א 'תהילים' אונטערן קישן און ווען מען וועקט זיך או

איז נאך אלץ נישט דא, זאל מען אפיר נעמען דעם תהילים, זאגן אפאר קאפיטלעך און 

 שרייען צום אייבערשטן".

 -וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן אויף דיין אייגענע שפראך 

לה אויף אידיש, עס איז נישט דא קיין גרעסערע זאך ביים אייבערשטן ווי תפי

 והתבודדות.

פאלג דיינע עלטערן; דו האסט זייער חשוב'ע עלטערן, וואס זיי זאגן דיר זאלסטו 

 פאלגן מיט שמחה און פרייד.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .אויב מען שיקט אוועק א מיידל פון א געים, זאלן אלע אוועק גיין פון די געים

 לפרט קטןיום א' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ט  - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רעד שיין צו דיין חבר'טע, זאג איר אז אויב זי לאזט נישט אנדערע מיידלעך שפילן 

מיט אייך וועסטו אויך נישט שפילן מיט איר. שעם זיך נישט ווען עס קומט זיך 

זיי אוועק פון א געים און געב דאס איבער אנצונעמען פאר די מיידלעך וואס מען שיקט 
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פאר אלע מיידלעך: "אויב מען שיקט אוועק א מיידל פון א געים זאלן אלע אוועק גיין 

 פון די געים", איר זאלט נאר שפילן מיט מיידלעך וואס גרויסן זיך נישט אויף אנדערע.

(ספר דאס אז דו שעמסט זיך וכו'; בושה איז זייער א גוטע מידה. דער רבי זאגט 

ִסיַני", -"ִמי ֶׁשֵאין לֹו ּבּוָׁשה, ְּבָידּוַע ֶׁשא ָעְמדּו ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר המידות, אות בושה, סימן ל):

אוועק לייגן די מידה בושה איז א סימן פון א איד; עס זענען דא צייטן ווען מען דארף 

פון בושה און זיין פעלזן פעסט מיט וואס מען טוט. ווען עס קומט צו אידישקייט, צו 

גיין אנגעטון בצניעות און אלע לאכן, דעמאלט דארף מען האבן עזות דקדושה אין זיך 

נישט צו ווערן איבערגערעדט פון די וואס לאכן, אזוי אויך ווען איינע פון די מיידלעך 

פעט א צווייטן דארף מען לייגן די בושה אין דער זייט כדי זיך נישט נאכצושלעפן טשע

 נאך די וואס פירט, הייסט און טשעפעט וכו', נאר טון וואס איז ריכטיג.

בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג דו זאלסט זיין שטארק מיט דיין אידישקייט און 

 זיך נישט דערשרעקן פון קיינעם.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ער יצר הרע זוכט מחליש דעת זיין יעדן, בפרט דעם וואס איז מחזק א צווייטןד

 יום א' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 דו האסט מיר זייער מחי' געווען מיט דיין בריוו; איך ליין דאס איבער נאכאמאל

און נאכאמאל. יעדעס מאל איך ליין עס בלאזט דאס אריין אין מיר ממש א חיות, ווי דו 

לייגסט אראפ דיין לעבן, וואס דו האסט אלץ באקומען דא אין ישיבה ביים הייליגן 

רבי'ן; דיינע שיעורים כסדרן, דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין אפילו עס קומט 

מאנסטו זיך פון די דיבורים און דאס מאכט דיר לויפן אין דיר אן אזוי שווער, דאך דער

 שול.

דיין בריוו איז אריין געקומען ממש אין א מינוט וואס איך האב געטראכט צו מיר: 

'וואס פעלט אויס די אלע שיעורים וואס איך געב און בריוו וואס איך שרייב וכו'?' דו 

יעדן איינעם, בפרט איינער וואס איז  ווייסט דאך אז דער יצר הרע זוכט מחליש דעת זיין

אים זוכט ער מער צו צעברעכן. אסאך מאל קומט מיר אריין אין  –מחזק א צווייטן 

מחשבה אז איך זאל אויפהערן שרייבן בריוו און אויפהערן געבן שיעורים; פונקט אין 

רשות און די מינוט האב איך באקומען דיין בריוו און געזען ווי דו שרייבסט מיר אז די ד
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בריוו וועקן דיר אויף פון דיין שלאף, עס שלעפט דיר צוריק אין שול און שלעפט דיר 

 צוריק צום אייבערשטן.

שטארק דיר און זיי ממשיך מיט דיינע שיעורים כסדרן; קוק נישט אויף אנדערע 

חברים אז זיי לערנען מער ווי דיר, געדענק וואס דער הייליגער תם האט אונז געזאגט 

 "דאס איז זיין מעשה און דאס איז מיין מעשה". יפורי מעשיות, מעשה ט מחכם ותם):(ס

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .הערן נאר פון ערליכע זינגערס און פון ערליכע בדחנים

 תשע"ט לפרט קטןשנת , ג' כסליו, יום א' פרשת ויצא - בעזרת ה' יתברך

 ... תחי', תלמידה בית פיגא ברסלב. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

די קארד דארף מען זייער אכטונג -ווען מען נעמט אראפ ניגונים פון א צווייטנס עס

 געבן אז עס זאל נאר זיין ערליכע ניגונים.

"ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ְנִגיָנה ִמְּמַנֵּגן ָרָׁשע  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ג):דער הייליגער רבי זאגט 

ָקֶׁשה לֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמַע ִמְּמַנֵּגן ָּכֵׁשר ְוָהגּון, ֲאַזי טֹוב לֹו", ווער עס הערט 

ניגונים פון נישט אן ערליכער זינגער וועט אים אנקומען שווער צו דינען דעם 

ניגונים פון אן ערליכן זינגער וועט עס אים צוהעלפן  אייבערשטן, און אויב מען הערט

 צו עבודת השם.

געלויבט דעם אייבערשטן אז היינט זענען דא אסאך טעיפס און סידי'ס פון ערליכע 

אידן וואס ענטהאלטן ווארימע חסידי'שע ניגונים, דאס איז גוט צו הערן און אויך געבן 

סאך ניגונים פון זינגערס וואס זענען נישט פאר קינדער צו הערן. ווידעראום זענען דא א

 קיין ערליכע אידן, אז מען הערט דאס שטערט דאס צו עבודת השם.

 מוהרא"ש זאגט אז א זינגער וואס שניידט די בארד און פיאות זאל מען נישט הערן.

די קארד פון א חבר'טע צו -דערפאר זאלסטו אכטונג געבן ווען דו נעמסט אן עס

וויסן וואס דו קאפיסט, עס זאל נישט ליגן אויף דיין סענסע ניגונים קאפיען זאלסטו 

אזוי אויך זענען דא פילע קאלעקשנס פון בדחנים און  וואס דער רבי לאזט נישט הערן.

ליצים; דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו הערן קיין ליצנות פון לצים נאר אויב די 

 נאים פון רבי'ן.בדחנות זענען געזאגט געווארן מיט די ת
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דער רבי האט געזאגט אז מען קען זאגן ווערטלעך מיט די פאלגענדע דריי תנאים: 

מען זאל נישט מיינען  - 3נישט אויף א צווייטנס חשבון;  - 2אן קיין ניבול פה;  - 1"

 זיך", און דער רבי האט אויסגעפירט: "היינט גייט זאגט ווערטלעך".

איז א  - (ספר המידות, אות ניבול פה, סימן א)זאגט דער רבי  -איינער וואס רעדט ניבול פה 

סימן אז זיין הארץ איז פול מיט זינד; מען דארף אנטלויפן פון מנובלות אזוי ווי מען 

 אנטלויפט פון פייער, דאס שאדט נאך אסאך מער פארן מענטש ווי ניגונים וכו'.

רק צו הערן אז דו האסט מסיים געווען די דרייסיגסטע איך פריי זיך זייער שטא

 מאל 'ספר תהילים'.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט בקרוב טרעפן דיין זיווג און אויפשטעלן א 

 בית נאמן בישראל.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .יישר כח פאר'ן באשטעלן טיקעטס אויף אומאן ראש השנה

 כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן יום א' פרשת ויצא, ג' - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

יישר כח פארן באשטעלן טיקעטס פאר מיר און מיינע קינדער פאר ראש השנה 

 שנת ה'תש"פ.

מען קען טראכטן עס איז נאך זייער פרי, וואס דארף מען שוין זארגן אויף ראש 

השנה? אבער ביי אונז לעבט מען א גאנץ יאר מיט ראש השנה, אזוי ווי דער רבי האט 

"ִמי ֶׁשָהָיה ֶאְצִלי ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי ִלְׂשמֹוַח ְּמאֹד ָּכל  (עיין חיי מוהר"ן, סימן תג):געזאגט 

וער עס איז געווען ביי מיר אויף ראש השנה דארף זיך א גאנץ יאר פרייען מיט ַהָּׁשָנה", ו

 דעם.

זאלסט איבערגעבן פאר אלע בחורים ווען איך פאר אז זיי זאלן מיט קומען און 

פארן צוזאמען; מוהרא"ש האט מיר געזאגט איך זאל נעמען די בחורים צוזאמען מיט 

 יס די גאנצע וועג.מיר כדי זיי זאלן זיין אפגעהיטן דורכאו

איך דאנק דיר פארן מיר אויסלייגן די געלט, איך האף צום אייבערשטן דיר צו 

 באצאלן צוביסלעך.

 ישר כח פארן העלפן צאלן די רענט חודש'ליך.י

... 
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~~~~~~~~~~ 
 וואס טוט מען מיט פחדים?

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ג' כסליו, יום א' פרשת ויצא - בעזרת ה' יתברך

 י', תלמידה בית פיגא ברסלב. ... תח

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זאלסט יעדן טאג דאנקען דעם אייבערשטן אויף די ניסים וואס ער האט געטון מיט 

 דיר, אז ער האט דיר געראטעוועט פון זיך דערטרענקען אינעם טייך ה' ירחם.

ווערן דערטראנקען; מען הערט אזויפיל מעשיות ווי מענטשן גייען שיפלען און 

דערפאר אז דער אייבערשטער האט דיר געראטעוועט, מען האט דיר ארויס געשלעפט 

זאלסטו נישט אויפהערן דאנקען  -פון טייך און דו לעבסט, דו ביסט געזונט און שטארק 

 דעם אייבערשטן.

אז דו ווילסט אז די שרעק זאל אוועק גיין פון דיר זאלסטו מער נישט מורא האבן 

ון וואסער. וויסן זאלסטו אז די שרעק וואס דו האסט יעצט פון וואסער איז א נארמאלע פ

זאך, ס'איז נארמאל אז א מענטש האט מורא פון א זאך וואס איז געווען א סכנה פאר 

 אים.

בעט דעם אייבערשטן אז דו זאלסט נישט האבן קיין שום פחדים און שרעק; 

(ספר יינעם וועסטו זוכה זיין צו וואס דער רבי זאגט געוואוין זיך צו נישט צו חנפ'נען ק

"ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב, ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמְטִביַעת  המידות, אות אמת, חלק ב', סימן ו):

ַמִים", ווער עס פירט זיך מיט אמת, ער זאגט וואס ער האלט און ער פאפט נישט קיינעם, 

האט נישט מורא פון ווערן דערטראנקען אין וואסער; עס איז גוט דו זאלסט דער מענטש 

נעמען דעם 'ספר המידות' וואו דו וועסט זען אין "אות פחד" פיל עצות און סגולות 

 וויאזוי מען קען לעבן א רואיגע לעבן אן קיין פחדים.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט לעבן רואיג און צופרידן.

... 

~~~~~~~~~~ 
"שבת הכרת הטוב" מיט די בחורים; שלאגן די קינדער איז נישט חינוך; זיך 

 אינטערעסירן כסדר ביים מלמד פון די קינדער.

 לפרט קטן שנת תשע"ט, כסליו' ד, ויצא ' פרשתביום  - רת ה' יתברךבעז

  יאיר. ... נרו לכבוד
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איך בין אוועק געפארן מיט דרייסיג בחורים דאהי, געווען  דעם שבת בין איך נישט

ן נאך געלט און עזיי גיי צו זיין מיט זיי אויף שבת אלץ הכרת הטוב אויף דעם וואס

 גיין פון די חובות.צו העלפן מיר ארויס 

צו בויען דעם בנין אין געלויבט דעם אייבערשטן אז מען האט אנגעהויבן ווייטער 

אז מיר זאלן קענען זיין ועט מען ענדיגן דעם בנין מיטן אייבערשטנס הילף ו אומאן;

 ראש השנה. דארט אויף דעם קומענדיגן

: שלאג נישט דיינע קינדער! דער רבי איז געווען זייער איך בעט דיר זייער

דאס נישט מצד חינוך נאר די אלע וואס שלאגן די קינדער איז  שלאגן קינדער;קעגן אנט

אלץ רעזולטאט  די נערוון אויפן חשבון פונעם קינד;מצד נערוון. מען געבט זיך אויס 

 ,און אויפן באשעפער וגז אויפן טאטע'ןער ווערט ברנאר  ,נךמחוקינד  ווערט נישט דער

 אידישקייט.דאס איבער רחמנא לצלן ביז ער לאזט 

זאלסט  ,בקשר מיטן מלמד פון דיין זון ןזייאיך וויל דיר מעורר זיין אז דו זאלסט 

ווען דער מלמד זעט  כפרעגן ביים אים צי אלעס איז בסדר מיט דיין קינד;זיך כסדר נא

 ן אינעם קינד.אויפן קינד וועט ער מער אינוועסטירווי דער טאטע פרעגט זיך נאך 

 איך בין פשוט זייער פארנומען. ,איך וועל דיר נאך שרייבן

... 

~~~~~~~~~~ 
 .פאר מלומדותדרוק אשר בנחל וועסטו געהאלפן ווערן, חיזוק 

 יום ב' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

דו האסט מיר געבעטן איך זאל שרייבן א בריוו פאר דיר און דיין ווייב ענק מחזק 

זיין אויף וואס איר גייט יעצט אריבער; איר זענט פארלוירן און מיואש פון דעם וואס 

ט געפונען ביי איר א חשש פון א געוויקס, דאס האט אייך אריין געווארפן אין מען הא

 א פחד בפרט יעצט ווען איינער פון די משפחה איז אוועק פון אזא מחלה.

איך בעט דיר זייער טייערער ... נרו יאיר, שטארק דיין ווייב תחי' זי זאל גלייבן אז 

עס קומט פונעם אייבערשטן; מיר זענען גארנישט פאסירט נישט פון זיך אליינס נאר אל

אין זיינע הענט, ער איז דער רופא נאמן און ער וועט אויסהיילן דיין ווייב מיט א גאנצע 

 רפואה.

בנוגע אז זי דארף אויפהערן נעמען וכו' וואס ברענגט אז יעצט ווערט פארדרייט 

נעמען א זכות אין דרוקן אירע צייטן וכו' און איר האלט עס נישט אויס; עס איז כדאי צו 
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דעם ספר 'אשר בנחל', וואס מוהרא"ש האט מבטיח געווען אין זיין צוואה בזה הלשון: 

"ִאי ָזאג צּו ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְדרּוְקן ַא ַּבאְנד פּון "ַאֶׁשר ַּבַּנַחל" ֶוועט ֶזען ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה 

ֶגעַראֶטעֶוועט ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ָּבחּוִרים אּון פּון ִהיְמל. ִדי ְּבִריְוון ָהאְּבן ׁשֹוין 

 ִאיְנֶגעַלייט, אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ִאין ָדאס ָאְּפְדרּוְקן".

בנוגע אז זייט דו ביסט געווארן א מלמד קומסט נישט אן צו לערנען דיינע שיעורים 

פאר מיינע תלמידים וואס זענען מלמדים ווען זיי  אזוי ווי אמאל; איך זאג שטענדיג

קומען צו מיר מיט די טענה אז זיי קומען נישט אן צו לערנען: "לערנען מיט קינדער איז 

מער ווי לערנען פאר זיך", ווייל ווען מען לערנט מיט קינדער איז דאס תורה לשמה, 

"ִּפיָה ָּפְתָחה ְבָחְכָמה  (משלי לא, כו):אויפן פסוק  (סוכה מט:):אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן 

ְו'תֹוַרת ֶחֶסד' ַעל ְלׁשֹוָנּה", וואס איז תורת חסד און וואס איז נישט קיין תורת חסד? נאר: 

"ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה זֹו ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשל ֶחֶסד, ֶׁשא ִלְׁשָמּה זֹו ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ֶחֶסד", אזוי 

ּתֹוָרה ֶׁשל ֶחֶסד, ֶׁשּלֹא ְלַלְּמָדּה זֹו ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ֶחֶסד",  אויך: "ּתֹוָרה ְלַלְּמָדּה זֹו ִהיא

בפרט מיט ריינע קינדער תינוקת של בית רבן  -ווען מען לערנט תורה מיט א צווייטן 

דאס איז תורה לשמה, און עס איז נישט דא קיין  -וואס זענען נאך לויטער און ריין 

 גרעסערע זאך פון אזא תורה.

האסט נישט קיין מנוחה און דו ווילסט ענדיגן ש"ס הונדערט און איין  דאס אז דו

זייער גוט און זייער חשוב, מיט דיין רצון וועסטו עס נאך קענען ענדיגן בעזר ה',  -מאל 

אבער די תורה וואס דו לערנסט מיט די קליינע קינדער דאס איז לויטער און ריין, ביים 

 ס די חשוב'סטע זאך.אייבערשטן אויבן אין הימל איז דא

זיי דיר מסדר צו לערנען ח"י פרקים משניות און דעם דף גמרא בבלי אזוי אויך 

 דעם יום תהילים און דיין גאנצע חיות זאל זיין פון דיין מלמדות.

איך בין זייער פארנומען היינט, מיר האבן זיך אריבער געצויגן אין א נייעם פלאץ 

 צייט וכו'; איך וועל דיר נאך שרייבן מער באריכות.מיט די סקול, איך האב קוים 

שרייב מיר לכל הפחות איין מאל א וואך א בריוו, איך וויל זען ווי ענקער מצב 

 ווערט בעסער און בעסער.

... 

~~~~~~~~~~ 
א מאן און ווייב וואס פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין, רועט דער אייבערשטער ביי 

 .זיי

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ד' כסליו, ם ב' פרשת ויצאיו - בעזרת ה' יתברך
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 ... תחי'. 

איך האב גערעדט מיט אייער מאן נרו יאיר; איך האב זייער הנאה געהאט צו הערן 

פון אים אז איר לעבט מיט ליבשאפט איינער צום צווייטן און אז איר לעבט מיטן 

ס די הייליגע חכמים אייבערשטן. עס איז ביי אייך ממש מקוים געווארן די ברכה ווא

ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהן", א מאן און ווייב וואס פירן זיך ווי עס  -"ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָזכּו  (סוטה יז.)זאגן 

דארף צו זיין זענען זוכה אז דער אייבערשטער רועט ביי זיי. דעם אייבערשטנס נאמען 

 ; אז מען איז בשלום איז דא השראת השכינה.(שבת י.)איז דאך שלום 

אייער מאן נרו יאיר האט מיר געבעטן איך זאל אייך שרייבן וואס איז די ריכטיגע 

יר דארפט זיך זייער פרייען מיט די זאך פאר אייך צו טון וועגן האבן נאך קינדער; א

ליכטיגע געזונטע קינדער, איר זאלט  -מתנות וואס דער אייבערשטער האט אייך געגעבן 

נישט אויפהערן דאנקען דעם אייבערשטן אויף די גרויסע חסדים. און ווי מער מען 

דאנקט דעם אייבערשטן אויף זיינע חסדים אלץ מער מאכט מען כלים צו באקומען 

 שע חסדים פונעם אייבערשטן.פרי

ווארטס נאך א האלבע יאר וכו' נאכדעם וועלן מיר זען צי עס איז שוין די פאסיגע 

 צייט צו האבן נאך קינדער.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי לאנג מיינסטו קען מען לעבן א פאלשע לעבן?

 יום ב' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - ברךבעזרת ה' ית

 לכבוד ... נרו יאיר.

ווי לאנג מיינסטו קען מען לעבן א פאלשע לעבן (דאבל לייפ)?! מענטשן קען מען 

אפשר אפנארן אבער נישט די אייגענע ווייב; פריער אדער שפעטער וועט זי זיך 

 תשובה און לאז אפ ...!דערוויסן ווער דו ביסט און דיר אפלאזן, טו 

געדענק אז איך האב דיר מודיע געווען פון פאראויס ווי אזוי עס גייט זיך ענדיגן, 

 זאלסט נישט קומען צו מיר מיט קיין טענות.

לאז אפ ... און הייב אן לעבן א ריינע לעבן; בלייב אין שטוב ביינאכט וועט דיר 

 גוט זיין.

 בקרוב. איך וואונטש דיר דו זאלסט תשובה טון



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יא    

... 

~~~~~~~~~~ 
 יעדעס ווארט וואס מען רעדט צום אייבערשטן איז מורא'דיג חשוב!

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ה' כסליו, יום ג' פרשת ויצא -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן וואס איז 

מעודד, משמח און מחזק אז מיר זאלן נישט קוקן אויף דעם וואס דער יצר הרע אונז 

ווארפט אונז אראפ וכו' און מיר זאלן נישט אויפגעבן חס ושלום, נאר שטענדיג אנהייבן 

 פונדאסניי.

דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה 'התבודדות', אז מיר זאלן זיך אויסרעדן דאס 

דעם רבי'ן, נעם אפאר מינוט יעדן טאג און רעד זיך אויס הארץ צום אייבערשטן; פאלג 

דאס הארץ צום אייבערשטן. אפילו דו קענסט נישט רעדן, דו האסט נישט קיין דיבורים, 

עס קומט נישט ארויס קיין ווערטער פון דיין מויל, זאלסטו בלויז זאגן: 'טאטע'; זאג 

דאס איז זייער חשוב אין  איבער נאכאמאל און נאכאמאל: 'טאטע', 'טאטע', טאטע';

 הימל.

אמאל איז א איד געקומען צו רבי נתן און אים דערציילט אז ער האט א חבר וואס 

קען טויזנט בלאט גמרא בעל פה, האט רבי נתן זיך אויפגעטון און אים געזאגט: "מיין 

 תלמיד עוזר קען זאגן טויזנט מאל 'רבונו של עולם'".

זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן; פרנסה געבט אז דו מוטשעסט זיך מיט פרנסה 

דער אייבערשטער, פרנסה האט מען אז מען קומט אין שול דריי מאל א טאג דאווענען 

 מיט מנין.

איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו נעמסט נישט אריין אין שטוב קיין שום כלי 

זכות וועסטו האבן וואס מען קען זען אויף דעם מאוויס און ווידיאס וכו'; אין דעם 

 ערליכע קינדער זרע ברך השם.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
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 .זאג משניות און רעד זיך אויס נאר צום אייבערשטן

 יום ג' פרשת ויצא, ה' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ד ... נרו יאיר, תלמיד ישיבת תפארת התורה.לכבוד מיין טייערער תלמי

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו געשריבן אויף גראמען.

איך האב זייער הנאה צו הערן אז דו האסט הנאה אין ישיבה, דיין לעבן האט זיך 

 געטוישט צום גוטן און דו לעבסט מיט אמונה און מיט שמחה.

משניות האט א כח צו משנה זיין דעם מענטש זע צו לערנען משניות יעדן טאג; 

מן הקצה אל הקצה. ִמְׁשָנה איז די זעלבע אותיות ווי ְמַׁשֶּנה; עס ציט ארויס דעם מענטש 

 פון זיין בלאטע און דרייט אים אינגאנצן איבער לטובה.

די וועלט מיינט אז משניות איז נאר געמאכט ארויס צו שלעפן א נשמה פון גיהנום 

א לימוד פאר א לעבעדיגע מענטש, אבער עס איז נישט אזוי, נאר משניות  און איז נישט

שלעפט ארויס די נשמה פון גיהנום נאך אויף די וועלט; ווער עס לערנט משניות ווערט 

 אויסגעלאטערט פון אלעם שלעכטס נאך ווען ער לעבט.

י אפילו דו פארשטייסט נישט וואס דו לערנסט זאלסטו ווייטער לערנען; זאג ד

 ווערטער אן פארשטיין וועסטו נאכדעם זוכה זיין צו פארשטיין די הייליגע תורה.

אנטלויף פון מענטשן ווייל זיי זענען מסוכן; רעד נישט פון דיינע פריוואטע זאכן 

מיט קיינעם אויף דער וועלט, דו וועסט נאכדעם ווערן צו ַנאר פאר אלעמען. פארצייל 

בערשטן; איך וויל דיר אראפלייגן זאלסט וויסן וואס דיינע ווייטאגן 'נאר' פארן איי

פאסירט ווען מען רעדט זיך אויס צו א מענטש, דער מענטש הערט אויס דיינע אלע 

אינפארמעישן, נאכדעם גייט ער און דערציילט דאס 'נאר' פאר איין חבר, און דער 

ן צו ַנאר פאר די אנדערער דערציילט עס אויך פאר 'נאר' איין חבר, ביז דו וועסט בלייב

 גאנצע שטאט וד"ל.

 שרייב מיר נאך בריוו.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .א מענטש איז נישט א מאשין

 יום ג' פרשת ויצא, ה' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר. 
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 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

זיי זיך נישט מבלבל פון דעם אז דו קענסט זיך נישט מסדר זיין צו לערנען יעדן 

טאג די זעלבע מאס. איין טאג לערנסטו אפאר פרקים משניות, דעם אנדערן טאג נאר 

 איין פרק וכו'; זיי דיך נישט מבלבל דערפון, דו זאלסט ווייטער לערנען אויף דיין וועג.

עס וויסן זאלסטו אז א מענטש איז נישט א מאשין וואס מען שטעלט אן און 

; יעדער מענטש איז אנדערש. איינער האט אויפן זעלבן שטייגער יעדן טאגפונקציאנירט 

מער צייט דער אנדערער איז מער פארנומען, דער עיקר דארף מען ארויס כאפן צייט צו 

 לערנען.

ס דיינע יונגע יארן. יעצט איז די שענסטע יארן וואס טייערער ... נרו יאיר, נוץ אוי

מען קען אויסנוצן צו לערנען און דאווענען; אמת טאקע עס איז זייער שווער פאר א 

בחור ווי לאנג מען איז אליינס און מען האט נאך נישט חתונה געהאט, אבער פון די 

און לערנען אן קיין אנדערע זייט האסטו נאך נישט דעם עול הפרנסה, דו קענסט זיצן 

 שום שטער.

שטארק דיר בלימוד התורה; תורה האט א כח ארויס צו שלעפן דעם מענטש פון 

אלע טומאות. אפילו ווען מען פאלט אראפ אין עבירות איז דער כח פון תורה שטערקער 

 און עס וואשט אפ דעם מענטש.

 ועגן.דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע ו

... 

~~~~~~~~~~ 
 ווי וואלטן מיר אויסגעזען אן די עצה פון התבודדות?!

 שנת תשע"ט לפרט קטן, ו' כסליו, יום ד' פרשת ויצא -רת ה' יתברך בעז

 ... נרו יאיר. לכבוד

אשרינו מה טוב חלקינו אז מיר זענען זוכה צו וויסן פון רבי'ן; שטעל זיך אפ פאר 

'ווען איך בין ווען נישט מקורב צום רבי'ן און איך וואלט נישט א מינוט און טראכט: 

 געוויסט פון די זיסע עצה פון 'התבודדות' ווי אזוי וואלט איך געקענט אנגיין אין לעבן?'

מוהרא"ש האט דערציילט, אז פאר פופציג יאר צוריק גייענדיג אמאל "הפצה" אין 

ל וואו ער האט מפיץ געווען דעם ספר וויליאמסבורג איז ער אריין אינעם סיגוט'ער שו

"השתפכות הנפש", איינער פון די אידן פאר וועם ער האט דאס מפיץ געווען איז געווען 

זייער אן אלטער איד, נאכן אריינקוקן אינעם ספר האט ער אנגעהויבן וויינען, ער קומט 

"ווען איך  -אזוי האט ער געקרעכצט  -צו צו מוהרא"ש און זאגט אים: "אוי אוי אוי" 



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ פ'  ֱאמּוָנה |ֲעָצתֹו        יד | 

וואלט ווען געוויסט פון די עצה אז מען קען רעדן צום אייבערשטן וואלט מיין לעבן 

די צווייטע וועלט מלחמה  -געווען גרינגער"; דער איד איז אריבער דעם דייטשן גיהנום 

וואו ער האט פארלוירן זיין גאנצע משפחה, ער איז געווען אין לאגער וואו ער איז  -

ווארן דורך די רוצחים וכו' וכו', און ווען ער וואלט געוויסט פון די עצה געפייניגט גע

 האט ער געוויינט. –פון רעדן צום אייבערשטן וואלט זיין לעבן געווען אסאך גרינגער 

יעצט אז דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז מיר ווייסן פון די ליכטיגע עצה 

אלן אויך וויסן דערפון. איך וויל דיר שטארקן דארפן מיר העלפן אנדערע אידן אז זיי ז

דער הייליגער בעל התניא האט נאכגעזאגט פון דו זאלסט ווייטער עוסק זיין אין הפצה; 

האט געהערט פונעם זכותו יגן עלינו וואס זיין רבי'ן דער הייליגער מגיד פון מעזריטש 

יף די וועלט און לעבט הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו: "א נשמה קומט אראפ או

 הער ווערטערנאר כדי א טובה טון פאר א צווייטן איד";  -דא אפ זיבעציג אכציג יאר 

עס לוינט זיך צו לעבן זיבעציג יאר אבי " :איד ןס הייסט א טובה טון פאר א צווייטווא

 "; וואס הייסט א טובה טון א איד? נאר אז מען איז יענעםא טובה צו טון פאר א צווייטן

 מזכה מיט תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים.

איך דארף מקצר זיין ווייל איך בין זייער פארנומען, איך וועל דיר נאך שרייבן מער 

 באריכות.

 זיי געזונט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .תפילה איז משנה די טבע

 יום ד' פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 תחי'.מרת ... 

 איך האב ערהאלטן די גוטע בשורה.

"ַהֶּטַבע ְמַחֵּיב  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רנ):מען זעט ממש בחוש וואס דער רבי זאגט 

ָּכ, ּוְתִפָּלה ְמַׁשָּנה ַהֶּטַבע", תפילה איז משנה די טבע; אלע דאקטורים זאגן איין זאך און 

 נאכדעם זעען זיי אז זיי ווייסן גארנישט.

"ִּכי ְּכֶׁשִּנְגֶאֶלת ַהְּתִפיָּלה, ָאז  (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן א'):דער הייליגער רבי זאגט 

נֹוְפִלים ָּכל ָהְרפּואֹות, ִּכי ִנְתַרְּפִאין ַעל ְיֵדי ְדַבר ה'", ווען מען דאווענט צום אייבערשטן 

בערשטן אליינס, פאלן אוועק אלע רפואות ווייל מען ווערט אויסגעהיילט פונעם איי

"ַוֲאַזי ָּכל ַהָּדאְקטֹוִרים ִמְתַּבְּיִׁשין ָּבְרפּואֹות ֶׁשָּלֶהם", דעמאלט שעמען זיך אלע דאקטורים 
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 מיט זייערע רפואות. "ִּכי ֲאַזי ֵאין ּכַֹח ְלׁשּום ְרפּוָאה ִּכי ָכל ָהֲעָׂשִבים חֹוְזִרים ּכָֹחם ְלתֹו

ליגט אין די מעדעצינען גייט אריין אין די ווערטער  ַהְּתִפיָּלה", ווייל אלע כוחות וואס

 פון תפילה און מען ווערט אויסגעהיילט דערמיט.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 האבן א פאזיטיווער בליק אויפן לעבן.

 תשע"ט לפרט קטןיום ה' פרשת ויצא, ז' כסליו, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 אלעס ווענדט זיך אין דיר אליינס ווי אזוי דו נעמסט אן דיין לעבן!

דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט אמאל געוויזן פאר זיינע תלמידים 

ווי ווייט אלעס ווענדט זיך אינעם מענטש; ער איז צוגעגאנגען צו יענקל וואסער 

ן אים געפרעגט: "וואס מאכסטו יענקל?" געבט ער א קרעכץ און זאגט: טרעגער או

"וואס קען איך שוין מאכן? ביי די אכציג יאר דארף איך שלעפן שווערע אמערס 

וואסער, איך שלעפ דאס ארויף אפאר שטאק, ממש די רוקן ברעכט זיך מיר, די פיס 

עטן?!" דער הייליגער האלטן מיר כמעט נישט, פארוואס דארף איך אזוי שווער ארב

בעל שם טוב הערט אים אויס און גייט ווייטער מיט די תלמידים. א וואך שפעטער גייט 

דער בעל שם טוב זי"ע נאכאמאל מיט די תלמידים און זאגט זיי קומט וועל איך אייך 

ווייזן אז אלעס האט מיטן מענטש אליינס ווי אזוי ער נעמט אויף זיין לעבן, דער בעל 

זי"ע גייט ווידער צו צום וואסער טרעגער יענקל און פרעגט אים: "יענקל וואס  שם טוב

הערט מען עפעס? וואס מאכסטו?" זאגט ער: "רבי, ווי קען איך קרעכצן? מיין לעבן 

איז מיר אזוי שיין, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן אזא גרינגע פרנסה, איך דארף 

אסער ביים ברונעם אומזיסט און טראג דאס צו גארנישט אינוועסטירן, איך שעפ אן וו

איך דאנק גאט פאר מיין זיסע לעבן",  -געבט ער א זאג  -מענטשן און זיי צאלן מיר, אה 

דער הייליגער בעל שם טוב זי"ע הערט אים אויס און גייט ווייטער מיט די תלמידים און 

אר שלעפט ער די זעלבע זאגט זיי: "געבט א קוק, דאס איז דער זעלבער יענקל; אכציג י

שווערע עמערס וואסער, די זעלבע שטאקן דארף ער ארויפקריכן, אבער עס ווענדט זיך 

ווי אזוי ער נעמט דאס אן. איין טאג איז ער ברוגז אויפן אייבערשטן, דעם אנדערן טאג 

זוכט ער דאס גוטס און קוקט אויף דאס גוטס וואס דער אייבערשטער געבט אים און 

 שמחה".איז מלא 
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אלעס ווענדט זיך אינעם מענטש ווי אזוי דער מענטש קוקט אויף זיין לעבן; 

(ליקוטי מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן אויף דאס וואס דער רבי זאגט 

אז דער גן עדן און גיהנום איז דא בזה העולם, פלעגט  מוהר"ן חלק א', סימן כב; סימן קצא)

אז עס קענען זיצן צוויי מענטשן איינער נעבן דעם אנדערן,  מוהרא"ש דאס מסביר זיין,

איינער וויל נאר אז די וועלט זאל חרוב ווערן, ער זעט נאר דאס שלעכטס, און דער 

 אנדערער זיצט אין גן עדן התחתון, ער זעט נאר דאס גוטס פונעם אייבערשטן.

יך מיט מיטן איך בעט דיר זייער זאלסט לערנען יעדן טאג אביסל גמרא; כאפ ז

שיעור וואס מיר לערנען אין ש"ס, לערן יעדן טאג א בלאט גמרא. היינט האלטן מיר 

 מנחות דף צז. דאס וועט דיר ליכטיג מאכן דיין לעבן.

 (סנהדרין כד.)הער א פשט פון מוהרא"ש אויף דאס וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

יַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם", ָאַמר ַרִּבי ִיְרִמָּיה ֶזה ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל "ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁש  (איכה ג, ו):אויפן פסוק 

ָּבֶבל, דאס גייט ארויף אויף תלמוד בבלי; לכאורה, ווי אזוי קען מען זאגן אויף די 

הייליגע גמרא אז דאס איז א טונקעלע זאך, א טויטע זאך? נאר דאס קומט צו ווייזן פאר 

טער', 'עס איז מיר טינקל', 'איך שפיר זיך ווי א א מענטש וואס זאגט 'עס איז מיר פינס

טויטער מענטש', 'עס גייט אריבער אויף מיר שווערע ביטערע נסיונות, עס איז ממש ביי 

מיר מקיום געווארן דעם פסוק "ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם"', זאגט מען אים: "ָאַמר 

ָּבֶבל", נעם א גמרא תלמוד בבלי, און הייב אן לערנען, וועט ַרִּבי ִיְרִמָּיה, ֶזה ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל 

 דיר ליכטיג ווערן, און דו וועסט ווערן צוריק לעבעדיג.

זיי זיך מחזק און הייב אן פון פריש צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא. אפילו דו 

ביסט פאריאגט און פארפלאגט דאך זאלסטו לערנען דעם דף גמרא יעדן טאג; אז דו 

שטייסט נישט די גמרא זאלסטו נישט ווערן צעבראכן, נאר זיי ממשיך און זאג די פאר

(שיחות הר"ן, סימן ווערטער פון די גמרא. דער רבי האט אונז געגעבן א "סדר דרך הלימוד" 

אז מען זאל לערנען תורה אפילו מען פארשטייט נישט גלייך וואס מען לערנט, נאר  עו),

ן ווען מען ענדיגט זאל מען נאכאמאל אנהייבן, און נאך מען זאל לערנען כסדרן, או

אפאר מאל זאגן וועט מען זוכה זיין צו פארשטיין וואס מען לערנט. דער סדר דרך 

הלימוד איז א דבר השוה לכל נפש, פאר א גוטע קאפ און פאר א שוואכע קאפ, פאר 

יט דעם סדר דרך יונג און אלט וכו', יעדער איינער קען לערנען די הייליגע תורה מ

 הלימוד.

היינט וועט זיין אם ירצה ה' א שיעור, איך האף דיר צו זען; עס איז זייער וויכטיג 

 זיך אויפצופרישן נאכאמאל מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

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

~~~~~~~~~~ 
 .מאכסט א פשוט'ע בר מצוהווי שיין איז אז דו 

 יום ה' פרשת ויצא, ז' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

מזל טוב פאר דיין זונ'ס בר מצוה! דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו און דיין 

 געזונטערהייט. -קינדער ווייב זאלן זען אסאך נחת פון דעם קינד און אלע 

אשריך אז דו מאכסט א פשוט'ע שמחה און דו גייסט נישט נאך די שטראם פון די 

גאס וואס גיסן אוועק אידיש געלט אין מיסט מיטן כלומר'ישן אויסרייד אז פאר א שמחה 

מעג מען אויסגיסן געלט; איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו מאכסט א פשוט'ע בר מצוה 

וב פאר די חברים פון דעם בר מצוה בחור. ממך ילמדו, זאל מען זיך לערנען פון אין שט

 דיר נישט אויסצוגעבן געלט פאר נארישקייטן.

איך וויל רעדן מיט דיין זון דער בר מצוה בחור אים מחזק זיין און אים וואונטשן 

מסיים זיין מזל טוב פאר די בר מצוה און פאר זיין סיום ששה סדרי משנה וואס ער גייט 

 ביום הבר מצוה.

איך וועל זיך זייער פרייען צו זען די גליון וואס איר טייטשט איבער אויף לשון 

הקודש, איך ווארט איר זאלט מיר דאס שיקן; איך וויל זען צו דער וואס טייטשט דאס 

 איבער גייט נישט אוועק פונעם מכוון וד"ל.

ט א פשוט'ע שמחה וכו' וועל איך לכבוד דעם וואס דו שרייבסט מיר אז דו מאכס

אם ירצה ה' קומען צו דיר בלי נדר; איך האף צו זיין דעם ווינטער אין ארץ ישראל, איך 

וועל אם ירצה ה' געבן א שיעור פאר דיר און פאר אלע תלמידי היכל הקודש אין בית 

 שמש.

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

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ענדיגט משניות צו די בר מצוה, מאכט א פשוטע שמחה

 יום ה' פרשת ויצא, ז' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הבחור הבר מצוה ... נרו יאיר. 
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איך האב ערהאלטן א בריוו פון דיין טאטע נרו יאיר וואו ער שרייבט מיר אז דו 

 ין 'ששה סדרי משנה' אין די טאג פון דיין בר מצוה.גייסט מסיים זי

דערפאר וויל איך דיר מחזק זיין און שטארקן: אשריך! וואויל איז דיר און וואויל 

נוצט אויס דיינע יונגע איז דיין חלק אז דו גייסט אריין לעול המצוות מיט תורה און דו 

 יארן ווי עס דארף צו זיין.

"ַיְנקּוָתא ְּכִליָלא ְדַוְרָדא", די שענסטע זמן  (שבת קנד.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

(ספר המידות, אות פונעם מענטש זענען זיינע יונגע יארן, אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט 

 ָיָקר ִמָּׁשִנים ַרּבֹות "ָהַעְבדּות ֶׁשָאָדם עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַבֲחרּותֹו ָּכל יֹום, ֶעְרּכֹו תשובה, סימן עג):

ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְלֵעת ִזְקָנתֹו", יעדן טאג עבודת השם אין די יונגע יארן איז חשוב'ער פון 

 עטליכע יארן עבודת השם אויף דער עלטער.

זאלסט זיך שטארקן און לערנען יעדן טאג ח"י פרקים משניות; עס איז נישט קיין 

גע בחור, אויב מען היט די צייט קען מען דאס בפרט פאר א יונ -שווערע זאך צו טון 

באווייזן. אז עס איז שווער צו טון ברציפות קען מען דאס אנטיילן אין דריי חלקים;  

זעקס פרקים, צוזאמען  -זעקס פרקים און ביינאכט  -זעקס פרקים, נאכמיטאג  -צופרי 

 איז דאס אכצן פרקים.

קא אין א סידור און שטיין אויף אויך זאלסטו דאווענען שחרית מנחה מעריב די

 איין פלאץ.

איך פריי זיך זייער צו הערן אז דו האסט שכל צו מאכן א פשוט'ע אידישע שמחה 

מיט א אידיש'ן טעם, נישט ווי די עשירים וואס מאכן משוגע אלעמען צו מאכן טייערע 

נען רובם ככולם אז אלע עשירים זע (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב, סימן סד)שמחות. דער רבי זאגט 

משוגעים; דאס זעט מען ממש בחוש ווען זיי מאכן שמחות ווי פאר אביסל כבוד 

המדומה מאכן זיי זיך צו נאר פאר אלעמען, וואויל איז דיר אז דו געבסט אכטונג אויף 

 דיין טאטע'נס געלט.

 זיי געזונט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 .ר מתפלל זייןן נאמ'קען נישט צווינגען צו גיין צום דאקטער, מ'קע

 יום ה' פרשת ויצא, ז' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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זאג פאר דיין ווייב תחי' אז די איינציגסטע זאך וואס זי קען טון פאר איר מאמע 

תחי' אז זי זאל האבן א רפואה שלימה איז 'דאווענען צום אייבערשטן'. זי זאל זיך נישט 

אריינמישן ווייל זי וועט נאר האבן שברי לב דערפון; אז זי וויל נישט גיין אין שפיטאל, 

 אלע געשוויסטער, פארוואס זאל זי זיך אויפעסן אומזיסט?! זי לאזט זיך נישט פון

 איך שיק דיר פאר איר א בריוו איר צו בארואיגן.

 מרת ... תחי'.

אייער מאן האט מיר דערציילט אז אייער מאמע שפירט זיך נישט גוט השם ירחם, 

 אלע געשוויסטער האבן פראבירט איר צו נעמען אין שפיטאל אבער זי לאזט זיך נישט

 וכו', און איר ווילט וויסן וואס צו טון.

וויסן זאלט איר אז מען קען נאר העלפן יענעם ווען יענער וויל זיך לאזן העלפן, 

אז יענער וויל זיך נישט העלפן קען מען גארנישט טון, דערפאר זאלט איר נישט האבן 

ישט טון. אז קיין שולד געפילן אז אלעס איז תלוי אין אייך ווען באמת קענט איר גארנ

מען פרעגט אייך אן עצה זאלט איר געבן אייערע עצות, אבער אז זיי אליינס זענען 

מחליט וואס צו טון זאלט איר זיך נישט ארום דרייען מיט א שולד געפיל (גילטי 

 קאנטשעס) אז איר מאכט קראנק אייער מאמע חס ושלום.

איר זאלט זאגן תהילים אז זי זאל האבן א רפואה שלימה, אויך זאלט איר בעטן 

דעם אייבערשטן צוזאמען מיט אייערע קינדער; יעדע נאכט פאר מען גייט שלאפן זאל 

, דאס "הייליגער באשעפער, העלף אונזער באבי זאל זיין געזונט"מען בעטן צוזאמען: 

 ון פאר אלע אידן.וועט פועל'ן א רפואה פאר אייער מאמע א

(חיי מוהר"ן, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס תפילה איז; רבי נתן האט דערציילט 

אז ווען דער רבי איז שוין געווען זייער נישט געזונט דעם לעצטן ראש השנה  סימן תלט)

ישראל'יק, א זון פון  –פון רבינ'ס לעבן שנת תקע"א איז געווען ביים רבי'ן אן אייניקל 

דער אייניקל איז אריין צום רבי'ן אין שטוב און דער רבי  -דעם רבינ'ס טאכטער  שרה

האט ער געפרעגט דעם  "דאוון פאר מיר אז איך זאל זיין געזונט",האט אים געבעטן: 

רבי'ן: "וואס וועל איך באקומען פאר דעם?" האט דער רבי געשמייכלט און געזאגט 

ווי א גוטער איד", (אזוי פלעגט מען דעמאלט פאר די תלמידים: "ער פירט זיך שוין 

'א גוטער איד'), האט אים דער רבי געגעבן זיין גאלדענעם זייגער;  –רופן א רבי 

"גאט גאט! לאז מיין ישראל'יק האט גענומען דעם זייגער און געזאגט הויך אויפן קול: 

גערופן צו זיי און און אלע האבן זיך צולאכט, האט זיך דער רבי אנזיידע זיין געזונט", 

זיי האבן געלאכט מיינענדיג צו  "וואס לאכט איר, וואס דען איז תפילה?!";געזאגט: 

זאגן ווי איינער פרעגט: 'דאס מיינט תפילה? אויף דעם האסטו באקומען א זייגער?!' 
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דאס איז תפילה! פשוט'ע  "וואס דען איז תפילה?!"האט דער רבי זיי געזאגט: 

 ערשטן, אן קיין שום צוגעלייגטע זאכן וכו'.ווערטער פארן אייב

"הייליגער דאס זאלט איר טון מיט אייערע קינדער, איר זאל זאגן צוזאמען: 

; די גרעסטע כיבוד אב ואם איז אז באשעפער! העלף אונזער באבי זאל זיין געזונט"

 איר וועט אויפציען אייערע קינדער און זיין פאר זיי א געטרייע מאמע.

ערשטער זאל העלפן אייער מאמע זאל האבן א רפואה שלימה בתוך שאר דער אייב

 חולי ישראל.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אהערשטעלן שיינע שבת סעודות.זיך צוגרייטן צום שבת פרי; 

 ערב שבת קודש פרשת ויצא, ח' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

מען דארף זייער אכטונג געבן יעצט ווינטער ווען דער זמן איז שוין זייער פרי, 

נות פארן שבת צו מאכן אלע הכ -מען געבט זיך איין דריי און עס איז שוין שבת ממש 

. זע אנצוגרייטן דעם שבת טיש מיט די ליכט ווי פריער; מוהרא"ש פלעגט זאגן אז פרי

ייגן די ווייסע טישטוך און אנגרייטן די ליכט וכו' מען זאל אנגרייטן דעם שבת טיש, ל

וכו' ווי פריער. מיר געפונען ווי די הייליגע תנאים האבן אליינס געטון אלע הכנות פארן 

איז דאך אודאי אונז פשוט'ע מענטשן דארפן העלפן די ווייב און טון  (עיין שבת קיט.)שבת 

 אלעס אויפצונעמען דעם שבת בשמחה וטוב לבב.

ג אוועק אלע וואכעדיגע זאכן און זיי מקבל שבת ווי עס פאסט; מוהרא"ש האט ליי

נאכגעזאגט פונעם הייליגן תולדות יעקב יוסף זכותו יגן עלינו, וואס האט נאכגעזאגט 

פון זיין רבי דער הייליגער בעל שם טוב זי"ע, אויף דאס וואס חכמינו זכרונם לברכה 

ָּבת ִסיָמן ָיָפה לֹו", אויב איינער שטארבט ערב שבת איז "ֵּמת ְּבֶעֶרב ַׁש  (כתובות כג:):זאגן 

דאס א גוטע סימן; זאגט ער אז אויב א מענטש איז ביי זיך ווי א טויטע מענטש, ער 

נעמט אוועק פון זיך אלע זיינע זאכן וואס ער דארף מסדר זיין און לייגט אלעס אוועק 

 איז דאס א גוטע סימן. -כדי צו מקבל שבת זיין 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן זינגען זמירות ביי די סעודות, דער הייליגער רבי זאגט  זע צו

"זינגען זמירות איז דער עיקר פון אידישקייט"; בעפאר דו מאכסט קידוש זינג שלום  קד):

עליכם. ווי לאנג נעמט עס דען? בלויז געציילטע מינוט; די מלאכים ווארטן צו זען וואס 
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טוט זיך דא אין דיין שטוב, ווייז זיי וואס מיינט אן ערליכער איד, ווייז זיי אז אפילו דו 

 ון מיד זינגסטו שיינע זמירות.ביסט הונגעריג א

ביי די סעודה זאלסטו שמועסן מיט דיין ווייב; פארצייל איר שיינע זאכן וואס דו 

האסט געהערט און א שיינע ווארט אויף די פרשה. נאך די פיש זינג 'אזמר בשבחין'; 

 קוק וואס רבי נתן שרייבט וואס ער האט געזען ביים רבי'ן, ווי דער רבי האט געזינגען

"ּוִמי ֶׁשא ָׁשַמע אֹותֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה ְמַזֵּמר ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶאת  :(חיי מוהר"ן, סימן תקכ)זמירות 

ַהִּפְזמֹון 'ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין', ְוֵכן ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ֶאת ַהִּפְזמֹון 'ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא', ְוֵכן ְׁשָאר 

ִׂשְמָחה' ְוכּו', א ָׁשַמע טֹוב ֵמעֹוָלם, ַהְּזִמירֹות ֶׁשל ֵליל ַׁשָּבת ְּכגֹון 'ָּכל ְמַקֵּדׁש' 'ּוְמנּוָחה וְ 

ַאְׁשֵרי אֹוֶזן ָׁשְמָעה זֹאת, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע זֹאת ְלָעִתיד ָּבעֹוָלם ַהָּבא", ווער עס האט נישט 

ן שבת וא'אזמר בשבחין', פרייטאג צו נאכטס זוכה געווען צו הערן ווי דער רבי זינגט 

אג צו טער די אנדערע זמירות פון פרייטאינדערפרי 'אסדר לסעודתא', און אזוי וויי

'כל מקדש' און 'מנוחה ושמחה' וכו', ווייסט נישט וואס מיינט גוטס, וואויל  ס,טנאכ

איז דעם וואס האט דאס געהערט און וואויל איז דעם וואס וועט זוכה זיין דאס צו הערן 

? דער וואס פאלגט אויף יענע וועלט; ווער וועט זוכה זיין דאס צו הערן אויף יענע וועלט

 דעם רבי'ן בתמימות ובפשיטות און ער זינגט זמירות.

איך האב אזוי פיל נחת פון דיר טייערער..., איך טראכט יעדן טאג צו מיר: 'זאל 

איך ווייטער ממשיך זיין?' 'זאל איך ווייטער אנגיין מיט די ישיבה?' עס איז נישט גרינג 

יעדער מענטש איז א וועלט פאר זיך, יעדער צו ארבעטן מיט בחורים און אינגעלייט; 

טראכט אנדערש, יעדער האט זיינע נסיונות און יעדער האט זיינע שוועריקייטן וואס 

 -מען דארף אים אויסהערן, אבער ווען איך קוק דיר אן ווי שיין דו פירסט דיין לעבן 

ווייטער ממשיך דאס געבט מיר כח. איך זאג דיר עס אן קיין חנופה: "דו געבסט מיר כח 

זיך מיט אלע דיינע כחות געבט דאס מיר כח  טצו זיין!" ווען איך זע ווי דו דערהאלטס

 אויפשטעלן תלמידים ותלמידות.קענען איך זאל ווייטער 

גיי ווייטער אן טייערער... מיט דיין שיינע איידעלע וועג ווי אזוי דו פירסט זיך; 

 באליבט ווי אן אייגן קינד.מיר ביי איך שטאלציר מיט דיר, דו ביסט 

איך שיק דיר א בריוו פאר דיין ווייב תחי', געב איר עס איבער נאך פאר שבת. ווייז 

עס נישט אויפן אימעיל, נאר פרינט עס ארויס זי זאל דאס קענען ליינען אין שטוב ווען 

 זי צינדט אן די שבת ליכט.

 א פרייליכן שבת!

... 
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~~~~~~~~~~ 
 ריכטיג די צייט ביי ליכט צינדן.אויסנוצן 

 ערב שבת קודש פרשת ויצא, ח' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת ... תחי' 

איך האב געשריבן פאר אייער מאן א שיינע בריוו וואספארא נחת ער מאכט מיר 

אנצוגיין מיט זיין התנהגות; איך וויל איר זאלט וויסן אז דאס וואס איך האב נאך כח 

 מיט תלמידים איז נאר אדאנק אייער מאן נרו יאיר.

עס איז שוין ביי מיר די עלפטע יאר וואס איך האלט די ישיבה, עס איז נישט גרינג 

צו נעמען רויע בחורים און זיי אויסקנעטן זיי זאלן זיין עבדי השם; אפילו טייג איז נישט 

יל שווערער איז צו ארבעטן מיט גרינג צו אויסקנעטן און מאכן פון דעם חלות, פ

מענטשן וואס זענען בעלי בחירה, מ'קען ארבעטן מיט א מענטש וואכן און חדשים און 

צו מאל יארן ביז עס מאכט זיך שוין עפעס. וואס געבט מיר כח אנצוגיין? נאר אזעלכע 

ן זיין תלמידים ווי אייער מאן נרו יאיר. ווען איך זע זיין התנהגות, זיין איידלקייט או

 יראת שמים געבט דאס מיר כח ווייטער אנצוגיין.

מרת ... תחי', ווען איר צינדט אן די שבת ליכט זאלט איר אויסנוצן די הייליגע 

מינוטן צו בעטן דעם אייבערשטן אויף אייער אייגענע שפראך; בעטס פאר אייך, פאר 

ליכט איז א צייט וואס אייער מאן, פאר אייערע קינדער און פאר אלע אידן. ביי די שבת 

 מען קען אויס'פעול'ן גרויסע ניסים.

רבי נתן האט געבעטן זיין ווייב און זיינע טעכטער אז ווען זיי צינדן אן די שבת 

: "רבונו של עולם אזוי ווי איך צינד אן די ליכט, ליכט זאלן זיי בעטן דעם אייבערשטן

אזוי ט אין אלע אידישע הערצער"; אזוי זאל אנגעצינדן ווערן דעם הייליגן רבינ'ס ליכ

"רבונו של עולם, טאטע זיסער! געב מיר א שיינע אויך זאלט איר בעטן ביי די ליכט: 

שבת און א שיינע לעבן. א לעבן מיט שלום, א לעבן מיט ליבשאפט; איך זאל זיך 

אויסקומען מיט מיין מאן און איך זאל אים שעצן. רבונו של עולם הער אויס מיין 

, העלף מיר איך זאל האבן ערליכע קינדער וואס וועלן דיר דינען מיט ליבשאפט. געבעט

רבונו של עולם אזוי ווי איך צינד יעצט אן די שבת ליכט, מאך אונז ליכטיג אונזער לעבן 

און מאך ליכטיג פאר אלע אידישע קינדער; אלע זאלן וויסן פון דיר און אלע זאלן וויסן 

אן ...'ס הארץ ער זאל דיר דינען מיט ליבשאפט, צינד אן די  פון הייליגן רבי'ן. צינד

 הערצער פון מיינע קינדער".
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אז איר האט נישט קיין כח צו שטיין קענט איר זיך אראפ זעצן, אז איר קענט נישט 

האלטן די הענט אויפן פנים פאר לאנג, קענט איר פשוט זיצן ביי די ליכט און רעדן צום 

עטס און שפארטס נישט קיין טרערן, ווייל יעדע טרער איז נאך אייבערשטן. בעטס און ב

 א טראפ וואסער וואס וועט שפאלטן די הערצער פון אייערע קינדער.

אז אייער מאן ווארט אייך צו זאגן "גוט שבת", ער וויל גיין אין שול, זייטס מפסיק 

יר ווייטער רעדן און גריסטס אים: "גוט שבת", און ווען ער גייט שוין אין שול זאלט א

 צום אייבערשטן ביי די ליכט.

עלטערן דארפן פארגיסן טייכן טרערן צום אייבערשטן אויף ערליכע קינדער; דער 

הייליגער חתם סופר זכותו יגן עלינו האט געזאגט: "יעדע נאכט בשעת איך האב געזאגט 

קינדער";  תיקון חצות האב איך אנגעפילט א כוס מיט טרערן און געבעטן פאר ערליכע

פארלאזט אייך נישט אויף אייער מאנ'ס תפילות, איר אליינס זאלטס פארגיסן טרערן 

 צום אייבערשטן אז אייערע קינדער זאלן זיין ערליך.

נאכדעם ווען אייער מאן נרו יאיר קומט אהיים פון שול זאלט איר אים אפווארטן 

ן א נייע דף און טראגטס מיט א שמייכל; האלטס נישט קיין אלטע חשבונות, הייבטס א

נישט קיין אלטע ווייטאגן. שבת דארף מען זיין פרייליך; בעטס אייך איבער מיט אים 

אפילו ווען ער איז דער וואס דארף ערשט איבער בעטן, אז איר וועט אים מוחל זיין 

 וועט דער אייבערשטער אונז אלע מוחל זיין.

ך וואס מען פועל'ט מיט "יעדע זאגעדענקטס וואס דער רבי האט געזאגט: 

אסאך מאל מיינט מען אז  שלעכטן, וואלט מען גרינגער געקענט פועל'ן מיט גוטנ'ס";

אויב מען וועט שרייען וכו' אויף די מאן און קינדער וועלן זיי פאלגן, מען דארף 

געדענקען וואס דער רבי זאגט, אז מיט גוטנ'ס וואלט מען אסאך גרינגער און שנעלער 

 ט.גע'פועל'

 איך וואונטש אייך א פרייליכן שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~

 מיין ווייב איז זייער קעגן ברסלב, וואס קען איך טון?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

קודם כל א גרויסן יישר כח פאר די אלע חיזוק און שיעורים וואס געבן מיר א טעם אין לעבן יעדן טאג, 

איך האב אנגעהויבן לערנען יעדן טאג, רעדן צום אייבערשטן, און זיך פארשטיין מיט מיין ווייב, און אזוי 

 ווייטער האט עס מיר געשטעלט אויף די פיס אין אלע הינזיכטן.

איך הער ב"ה די שיעורים אויפ'ן טעלעפאן, אבער איך וואלט זייער געוואלט אריבערקומען אין ישיבה 

י שיעורים געהעריג, איך האב געוואלט קומען דאווענען צו אייך אין שול, אבער מיין ווייב איז מיטצוהאלטן ד

נח'ס און דאס גלייכן נאר -געפערליך קעגן ברסלב און קעגן דעם ראש ישיבה שליט"א, עס איז נישט צוליב נ

ון פונעם ראש ישיבה, וויפיל ס'איז איר עפעס אריין א נארישקייט אין קאפ און זי וויל נישט הערן פון ברסלב א

 איך האב פרובירט צו רעדן מיט איר און איר מסביר זיין, וויל זי גארנישט פארשטיין און זי וויל נישט הערן.

שוין אפגערעדט פון פארן קיין אומאן אויף ראש השנה איז בכלל נישטא פון וואס צו רעדן, אבער ווען 

 ב ווערט זי זייער נערוועז.ס'קומט צו סיי וואס האט שייכות מיט ברסל

מיין הארץ טראפט בלוט, איך לעב ממש פון א פלאץ, און איך קען נישט אריינגיין דארט. אפשר האט 

 דער ראש ישיבה שליט"א אן עצה פאר מיר?

 יישר כח, יענקל

 תשובה:

 יום א' פרשת ויצא, ג' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 ר. לכבוד יענקל נרו יאי

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 מען קען אלעס פועל'ן אין שטוב, מען דארף נאר האבן צו דעם אסאך סבלנות.

רעד נישט מיט דיין ווייב וועגן ברסלב, רעג איר נישט אויף; דיינע מעשים וועלן 

מאכן די ארבעט. דו פיר זיך אויף צו איר אזוי ווי דער רבי האט אונז געלערנט און אזוי 

 וי מען לערנט אין 'היכל הקדוש' וועסטו זען אז אלעס וועט זיך טוישן לטובה.ו

יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס דער רבי האט אזוי געוויינט ווען מען האט 

געזאגט אויפן רבי'ן אז דער רבי איז פון די ביטערע כת רחמנא לצלן; דער רבי האט 

כטן אויף מיר אזעלכע שקרים וכו' וכו'?" געשריגן און געוויינט: "ווי קען מען אויסטרא

רבי נתן האט נישט פארשטאנען פארוואס דער רבי וויינט אזוי, 'וואס דארף אנגיין פארן 

רבי'ן וואס יענער רעדט אויפן רבי'ן? האט ער געזאגט, איז וואס?!' אבער שפעטער 
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ין פארוואס ווען רבי נתן האט געהאט זיין מחלוקת האט ער געזאגט: "איך פארשטיי שו

דער רבי האט געוויינט; עס איז נישט אגעגאנגען פארן רבי'ן אז יענער רעדט אויף אים, 

עס האט וויי געטון פארן רבי'ן אז מענטשן וועלן נישט קענען מקורב ווערן ווייל דער 

 זקן זאגט אויף אים אזא לשון הרע".

די וואס האלטן אז בעוונותינו הרבים איז ברסלב זייער א פארשעמטע זאך; אפילו 

ברסלב איז גוט און איז מקרב מענטשן האלטן אז דאס איז גוט פארן שכן און פאר א 

צווייטן אבער נישט פאר זיך און זיכער נישט פאר די אייגענע קינדער. דאס קומט פון 

 אלע לשון הרע'ס וואס מען רעדט אויף אונז.

 טס.מיט תפילה און סבלנות קען מען צו קומען צו אלעס גו

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך דארף הדרכה אויף מיין חתונה

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א חתן, דריי וואכן פאר מיין חתונה, און איך האב אסאך ספיקות ווי אזוי איך דארף זיך פירן 

האלטן מיט פרישות אינדערהיים נאך די חתונה. פון איין זייט האב איך אסאך געהערט אז מ'דארף זיך 

אינדערהיים, קדש עצמך במותר לך, אבער פון די אנדערע זייט פארשטיי איך פון די שיעורים און דרשות 

פונעם ראש ישיבה שליט"א אז א מענטש דארף זיך אליין גוט קענען, ער דארף וויסן וואו ער שטייט אויף דער 

 וועלט, און לויט דעם זיך פירן אין שטוב.

ך זייער פרייען אויב דער ראש ישיבה שליט"א קען מיר קלארשטעלן ווי אזוי מ'דארף זיך צו איך וועל זי

 פירן.

 א גרויסן יישר כח פאר אלע חיזוק און עצות.

 הערשל

 תשובה:

 יום ב' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד הערשל נרו יאיר. 

 בריוו.איך האב ערהאלטן דיין 

עס איז נישט שייך צו שרייבן פון דברים שהצניעות יפה להם; אז דו ווילסט וויסן 

ווי אזוי זיך צו פירן זאלסטו נעמען דעם שלחן ערוך פאר דיין וועג ווייזער. מוהרא"ש 
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פלעגט שטענדיג נאכזאגן פונעם חזון איש זכותו יגן עלינו אז ווען מען האט אים 

די אורים ותומים, האט ער געענטפערט: "מיין אורים ותומים  געפרעגט צי היינט איז דא

איז דער שולחן ערוך; ווען איך דארף וויסן ווי אזוי זיך צו פירן קוק איך אין שלחן 

 ערוך".

 "זאלסט זיך הייליגן און נישט טון קיין עבירות,  -זאגט מוהרא"ש  -"ַקֵּדׁש ַעְצְמ

 "טון וואס דער תורה איז מתיר און זיך נישט פירן  אז דו וועסט –ווי אזוי? "ַּבֻּמָּתר ָל

 מיט קיין פרישות וועסטו זוכה זיין צו זיין הייליג און אפגעהיטן פון עבירות.

 אנטלויף פון אלע מדריכים וואס לערנען הנהגות פון פרישות וכו'.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארוואס געבט מיר דער אייבערשטער נישט קיין פרנסה?

 שאלה:

 דער ראש ישיבה שליט"א,לכבוד 
איך בין א אינגערמאן, איך ארבעט עלף שעה א טאג פאר פרנסה, און איך הער אסאך אייערע דרשות 

בשעת מיין ארבעט, און איך לערן זיך אזויפיל עצות אין לעבן פון די שיעורים, און פארשטייט זיך אז דאס 

 אלפן אין פילע הינזיכטן.האט געטוישט מיין לעבן צום גוטן, און האט מיר ארויסגעה

איך פרוביר צו רעדן אסאך צום אייבערשטן, אים בעטן אלעס וואס איך דארף, און איך זע טאקע 

גרויסע ישועות ווי דער אייבערשטער העלפט מיר אזויפיל מאל, אבער ביי איין זאך שפיר איך ווי דער 

זויפיל דעם אייבערשטן אויף פרנסה, איך אייבערשטער ענטפערט מיר נישט, דאס איז ביי פרנסה. איך בעט א

וויין און איך וויין צום אייבערשטן אז איך זאל האבן פרנסה בשפע ובניקל, אבער איך זע נישט גארנישט עס 

זאל מיר עפעס בעסער ווערן. איך גלייב אז דאס איז זיכער פאר מיין טובה, דער אייבערשטער פארשטייט 

אבער ווי אזוי קען איך בעסער מאכן מיין מצב, נאכדעם וואס ס'איז שוין בעסער וואס ס'איז גוט פאר מיר, 

 דורך אכט יאר און איך זע נישט קיין שום ישועה?

איך בעט זייער איר זאלט מיר ענטפערן און ארויסהעלפן, ווייל איך שפיר ממש אז איך האלט עס שוין 

 מער נישט אויס.

 א גרויסן יישר כח, אהרן

 תשובה:

 יום ב' פרשת ויצא, ד' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - תברךבעזרת ה' י

 לכבוד אהרן נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.
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ווי קענסטו זאגן אז עס איז שוין אריבער אכט יאר און דו זעסט נישט קיין ישועה; 

ין פאר דיר, די -ווער האט דיר געגעבן עסן די אכט יאר? ווער האט דיר געגעבן קליידער 

 די אכט יאר? נאר דער אייבערשטער! -ווייב און קינדער  

"ְלעֹוָלם ֲאִפילּו ַּבַעל ַהֵנס ֵאינֹו ַמִּכיר ְּבִניסֹו",  (נדה לא.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

דער מענטש כאפט נישט וואספארא ניסים דער אייבערשטער מאכט מיט אים יעדן טאג; 

א מענטש טראכט: 'עס קומט אז איך זאל זיין געזונט וכו', מיר וועט גארנישט פאסירן 

 ט איז מיט ניסים.קיין שלעכטס' און ער כאפט נישט אז יעדע רגע וואס ער לעב

"ּבֹוא ּוְרֵאה ַּכָּמה ִנִּסים עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  (שמות רבה כד, א):די הייליגע חכמים זאגן 

הּוא ִעם ָהָאָדם ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע", טראכט אריין וואספארא נסים דער אייבערשטער מאכט 

ה אֹוֵכל ַּפת ְּכֶׁשִהיא ַחָּיה ָהְיָתה פאר אונז און מען כאפט דאס ניטאמאל, "ֶׁשִאּלּוֵלי ָהיָ 

יֹוֶרֶדת ְּבתֹו ֵמָעיו ּוְמָׂשֶרֶטת אֹותֹו", ווען מען עסט ווען טריקענע ברויט וואלט דאס 

צעקראצט דעם מאגן און מען וואלט נישט געקענט לעבן, "ֶאָּלא ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

א מֹוִריד ֶאת ַהַּפת ְּבָׁשלֹום", וואס טוט דער אייבערשטער? ער ַמְעָין ְּבתֹו ַּגְרַּגְרּתֹו ֶׁשהּו

אז די עסן זאל  -די שפייעכץ  -האט באשאפן אינעם האלז אזוי ווי א קוואל מיט וואסער 

נישט צעקראצן און דערווערגן דעם מענטש; קיינער טראכט נישט פון דעם אז דאס איז 

אינעם האלז וכו', מען טראכט נישט צו  אויך א נס, אז די עסן קען אראפ גיין בשלום

דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט באשאפן שפייעכץ, און דאס איז בלויז איינע פון 

 די טויזענטער ניסים וואס דער אייבערשטער מאכט פאר אונז.

קוק אויף צוריק וועסטו זען ווי דיינע תפילות ווערן אנגענומען; אכט יאר וואס דו 

שיינע לעבן מיט א ווייב און קינדער, דו ברענגסט זיי עסן און קליידער, פון לעבסט א 

 וואו האסטו דאס? אלעס קומט דאך נאר פונעם אייבערשטן!

מוהרא"ש זכרונו לברכה פלעגט שטענדיג חזר'ן דעם ווארט פון הייליגן חתם סופר 

ָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני א ֵיָראּו", "ְוָרִאי (שמות לג, כג):זכותו יגן עלינו וואס ער טייטש דעם פסוק 

דאס קען מען  -אז א מענטש וויל זען דעם אייבערשטער ווי אזוי ער וועט אים העלפן 

נישט זען, אבער אז מען קוקט צוריק זעט מען ווי דער אייבערשטער האט געהאלפן. 

פארא חסדים איך קוק אויף צוריק, קוק וואס –ֶאת ֲאחָֹרי"  -מיט דעם טייטש ער: "ְוָרִאיָת 

וואס וועט זיין? ווי אזוי  –א ֵיָראּו"  -האב געטון מיט דיר, וועסטו מיר זען; אבער "ּוָפַני 

וועל איך האבן די ישועה? דאס ווייסט מען נישט און מען קען דאס נישט זען פון 

 פאראויס, נאר מען דארף גלייבן, ווארטן, האפן און בעטן.

בריוח; נעם די עצה וואס מוהרא"ש האט שטענדיג  דו בעסט אן עצה פאר פרנסה

גע'חזר'ט מיט אונז, מען זאל בענטשן ברכת המזון דוקא אין א בענטשער. מוהרא"ש 
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פלעגט זאגן אז דאס וואס ער האט זוכה געווען צו אזא גרויסע עשירות איז נאר בזכות 

ר געבענטשט אין וואס ער פלעגט קיינמאל נישט בענטשן פון אויסענווייניג, ער האט נא

 א בענטשער.

... 

~~~~~~~~~~ 
 פארוואס בין איך נאכנישט קיין חתן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט, און איך בין נאכנישט א חתן געווארן. איך האב נישט קיין שום פראבלעם  21איך בין א בחור, 

און פון דעסט וועגן האב איך נאכנישט געטראפן מיין וואס איך קען טראכטן אז דאס זאל שטערן מיין שידוך, 

 שידוך.

ס'מוז זיין אז ס'דא עפעס וואס שטערט דא, וואס קען איך טון דערצו? זאל איך איבערבעטן די גאנצע 

וועלט ווייל אפשר האב איך איינעם געטשעפעט? זאל איך גיין צו מקובלים פאר א תיקון? וואס נאך קען איך 

 טון?

טעג, איך האלט שוין ביים פערטן טאג,  40ך פארגענומען נישט פוגם צו זיין בברית פאר איך האב זי

 אבער איך ציטער אז איך גיי דורכפאלן, וואס קען איך טון?

 איך האף איר וועט מיר קענען ארויסהעלפן און געבן אן עצה.

 א גרויסן יישר כח, יוסף

 תשובה:

 כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ב' פרשת ויצא, ד'  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד יוסף נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן די צער וואס דו גייסט אריבער אז דו האסט נאך 

נישט געטראפן דיין שידוך, בשעת וואס אלע חברים פון דיין כיתה האבן שוין זוכה 

טער זאל העלפן דו זאלסט טרעפן דיין זיווג געווען חתונה צו האבן; דער אייבערש

 בקרוב.

דאס וואס דו פרעגסט צי דו זאלסט איבער בעטן די גאנצע וועלט וכו'; אויב 

האסטו וויי געטון א צווייטן זאלסטו אים אודאי איבער בעטן. מאך זיך א חשבון הנפש, 

טון און זאלסט גיי אדורך דיינע יארן און דערמאן זיך אויב דו האסט איינעם וויי גע
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יענעם איבער בעטן, ווייל אז מען טוט וויי א צווייטן באצאלט מען זייער א טייערע 

 פרייז.

דאס וואס דו ווילסט וויסן צי דו זאלסט גיין צו מקובלים וכו'; איך וואלט דיר 

גע'עצה'ט דו זאלסט פארן קיין יבניאל צום ציון פון מוהרא"ש זכותו יגן עלינו. 

"ִאי ָזאג  (צוואת מוהרא"ש, אות ה):בטיח געווען מיט א שטארקע הבטחה מוהרא"ש האט מ

צּו ַאז ֶיעֶדער ָּבחּור ָאֶדער ֵמייְדל ָוואס ַדאְרף ַא ִׁשידּו אּון ֵזיי ֶוועְלן קּוֶמען ָדא אֹויף ַמיין 

ַפאר ַמיין ְזכּות, ֶוועל ִאי טּון ֵקֶבר אּון דּוְרְכָזאְגן ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים פּון ָאְנַפאְנג ִּביְזן סֹוף 

ַאֶלעס ָוואס ִאי ֶקען, ַאז ֵזיי ָזאְלן ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִׁשידּו. אּון ָדאס ָזאג ִאי צּו ִמיט ַא 

 ְׁשַטאְרֶקע צּוָזאג".

מען זעט אפענע ניסים און ישועות יעדן טאג ביים ציון פון מוהרא"ש; בחורים און 

אהין פון די גאנצע וועלט אויסזאגן תהילים צו טרעפן זייער מיידלעך קומען צו פארן 

 שידוך.

דעריבער זאלסטו וואס שנעלער פארן קיין יבניאל און דארט אויסזאגן תהילים 

וועסטו בקרוב טרעפן דיין  לזכות רבינו אליעזר שלמה בן מנחם זאב זכותו יגן עלינו,

 שידוך.

מען  (ברכות לד:):מוהרא"ש האט געטייטש דאס וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

האט געפרעגט רבי חנינא בן דוסא: "ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדַע", פון ווי קען מען וויסן אויף איינעם 

אויב ער איז אן אמת'ער מקובל אדער נישט? "ָאַמר ָלֶהם, ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי", האט 

ר זיי געענטפערט: אויב לייגט ער אריין אין מיר תפילה, ער רעדט פון תפילה און ע

ער איז א אז שטארקט מיר צו מתפלל זיין, "יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל", דעמאלט ווייס איך 

מקובל, "ְוִאם ָלאו", אבער אויב רעדט ער נישט פון תפילה, "יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף", 

איך אז ער איז א ווייט פון זיין א מקובל; אז דו זוכסט מקובלים איז דער גרעסטער  ווייס

מקובל מוהרא"ש וואס האט זיין גאנצע לעבן נאר גערעדט פונעם אייבערשטן און פון 

תפילה, ער האט נישט פארנארט קיינעם מיט קבלה לשונות אזוי ווי אלע בלאפערס וואס 

ה; דעריבער זאלטו זיך אריבער כאפן קיין יבניאל נארן אפ אידישע קינדער מיט קבל

 וועסטו זיכער טרעפן דיין שידוך בקרוב.

בנוגע פערציג טעג וכו'; מיר דארפן טון דעם רצון השם נישט ווייל נעכטן האב 

איך געדינט דעם אייבערשטן אדער צוליב מארגן, נאר יעדן טאג דארף מען טון מצוות 

ן עבירות. אז מען איז אראפגעפאלן אין עבירות דארף ומעשים טובים און זיך היטן פו

מען תשובה טון און אז מען טוט תשובה נעמט דער אייבערשטער אן די תשובה און איז 

מוחל דעם מענטש אויף וואס ער האט געטון, נאכדעם דארף דער מענטש זיך ווייטער 
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ן און נאר אויף דעם היטן פון עבירות. עס קומט נישט ארויס קיין גוטס פון האלטן חשבו

 תנאי זיין א איד.

שטארק דיר און ווער נישט צעבראכן אז דו האסט נאך נישט דיין שידוך; טו די 

(ספר סגולות וואס דער רבי זאגט אז דאס איז מסוגל צו טרעפן א שידוך. דער רבי זאגט 

יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְקרֹות ְּבָקְרְּבנֹות "ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְמצֹא ִזּוּוגֹו, ַיְרּגִ  המידות, אות חיתון, סימן ו):

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

"ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן", ביזן סוף, דאס  (במדבר ז, א):הנשיאים", פון 

"רבונו אכדעם זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן איז די קריאה וואס מען ליינט חנוכה. נ

של עולם, העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו טרעפן מיין זיווג בזכות וואס איך האב 

געפאלגט וואס דער הייליגער רבי זאגט אז מען זאל זאגן די קרבנות הנשיאים; העלף 

אזוי שווער צו מיר באשעפער איך זאל שוין זוכה זיין צו טרעפן מיין זיווג, עס איז מיר 

זיין א פלג גוף, און עס איז מיר זייער שווער צו זיין ערליך ווען איך בין אליינס, איך 

 וויל חתונה האבן וכו' וכו'".

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט בקרוב טרעפן דיין זיווג און אויפשטעלן א 

 בית נאמן בישראל.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ן נאך קינדער?זאלן מיר זיך אנשטרענגען צו האב

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך הער שוין לאנג די שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א און ס'האט פשוט געטוישט מיין בליק 

 אויפ'ן לעבן.

איך בין א פרוי, צען יאר נאך די חתונה, מיר האבן שוין ב"ה צוויי קינדער, נאך פילע טיפולים ביי 

יעצט וויל איך שוין האבן נאך קינדער. מיין מאן האט נישט קיין חשק פאר נאך טיפולים, ער דאקטורים, און 

זאגט אז אויב דער אייבערשטער וויל אונז שיקן דארפן מיר זיך נישט אזוי שטארק אנשטרענגען, איך וויל 

 אבער יא, און די דאקטורים זאגן אז זיי זעען נישט קיין שום פראבלעם ביי אונז.

מיר שווער זיך צו האלטן רואיג מיט אמונה, איך וויל נאר לויפן צום דאקטער, איך האף איר וועט  ס'איז

 מיר קענען ארויסהעלפן און זאגן וואס צו טון.

 ר כחייש

 תשובה:
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 יום ד' פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 מרת... תחי'.

 בריוו.איך האב ערהאלטן אייער 

דאנקטס דעם אייבערשטן אויף די צוויי ליכטיגע מתנות וואס ער האט אייך 

געשאנקען; פארוואס זאלט איר לויפן צו דאקטורים מאכן טיפולים?! טאנצט פאר 

 שמחה פאר די מתנות מיט וואס דער אייבערשטער האט אייך מזכה געווען.

עת רצון; אלע טירן פון  בשעת א פרוי צינדט די שבת ליכט איז זייער א גרויסער

הימל עפענען זיך אויף און מען קען אלעס פועל'ן. דארפאר זעט צו בעטן פונעם 

אייבערשטן בשעת איר צינדט אן די שבת ליכט אויף אלעס וואס איר דארפט, בפרט 

 אויף קינדער.

ווען איר זאלט ווען וויסן וואספארא כוחות א פרוי האט מיט אירע תפילות, בפרט 

זי צינדט אן די שבת ליכט יעדע וואך וואלט איר אויסגענוצט די צייט און געבעטן ווען 

דעם אייבערשטן אויף געזונט, אויף קינדער און אויף נחת; עס איז א שאד אז פרויען 

ווייסן נישט ווי חשוב זייערע תפילות זענען און ווי אזוי אויסצוניצן זייער צייט 

עם אייבערשטן בשעת איר צינדט אן די שבת ליכט דעמאלט. דארפאר זעט צו בעטן פונ

 אויף אלעס וואס איר דארפט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נאך די חתונה דארף מען אנהאלטן אלע חומרות פון די עלטערן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מיין שאלה איז אויב ביי מיינע עלטערן אין שטוב איז דא פיל מער חומרות ווי ביי געווענליכע מענטשן, 

נאך די חתונה דארף מען ווייטער אנהאלטן די אלע חומרות אדער נישט, איך רעדט פון זאכן וואס שטייען 

 נישט אין שלחן ערוך.

 יישר כח

 תשובה:

 ום ד' פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטןי - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 ו.איך האב ערהאלטן דיין בריו



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ פ'  ֱאמּוָנה |ֲעָצתֹו        לב | 

מען קען נישט ענטפערן בכלליות צי מען זאל זיך פירן מיט חומרות צי נישט ווייל 

עס ווענדט זיך וואס, ווען און וואו; פון איין זייט האט דער רבי אונז געהייסן זיך פירן 

אן קיין חומרות, אבער עס זענען דא פעלער ווי מען דארף יא מחמיר זיין, ווי למשל ביי 

ביי פלייש. דארט דארף מען אכטונג געבן צו עסן נאר פון א שוחט הכשרים און בפרט 

וואס האט יראת שמים און מען קען נישט קויפן פון וועם עס לאזט זיך; הגם עס ווערט 

"ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ְלַכְּתִחָּלה", ווער עס קען הלכות  (יורה דעה א, א):גע'פסק'נט אין שלחן ערוך 

לעם דארף מען זייער אכטונג געבן פון וואספארא שחיטה קען שחט'ן; מיט דעם א

 שוחט מען עסט.

אזוי זענען דא נאך אסאך זאכן וואס מען דארף דערביי זייער נזהר זיין, מען קען 

, איבעראל. "ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַמֲחִמיר ַזיין ִמיט חּוְמרֹות"נישט נוצן דעם דיבור פון רבי'ן: 

ען מיט זיינע אייגענע אויגן ביי אנשי שלומינו מוהרא"ש האט דערציילט אז ער האט געז

"ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַמֲחִמיר ַזיין וואס פלעגן שטענדיג חזר'ן וואס דער רבי האט געזאגט: 

זייערע קינדער זענען נעבעך  ווי ווען עס איז געקומען צו הכשרים וכו' ִמיט חּוְמרֹות"

רחמנא לצלן, ווייל זיי האבן נישט מקפיד ארויס לתרבות רעה און געווארן פורקי עול 

 געווען אויף הכשרים וכו'.

מען קען אסאך מאל זען ביי משפחות ווי דער זיידע איז א גרויסער עם הארץ אבער 

ביים מאכן אלע סארט פסולים  -צום ביישפיל  -ער איז מחמיר און מדקדק כחוט השערה 

י מען קען בויען א סוכה ווען מען קען אין זיין סוכה... עס איז א ביטערע געלעכטער וו

נישט לערנען, למעשה דער זון קען שוין יא אביסל לערנען און ער האט דאך איינגעבאקן 

אין זיך דעם טאטע'נס מסירות נפש ווייל ער האט דאס צוגעזען יאר נאך יאר, שטעלט 

ער שוין צוזאם דאס מסירות נפש מיט הלכה און פון דעם ווערט א שיינע 

סגעהאלטענע סוכה, נאכדעם דער אייניקל וואס ער האט געזען דאס מסירות נפש אוי

פון זיידן און די הלכה פון טאטע'ן און לערנט שוין נאך מער, לייגט שוין צו נאך מער 

 הידורים, און אזוי איז ביי אלע מצוות.

ֶׁשק ַּכָּמה ְּפָעִמים "ְּכָבר ָהָיה לֹו ֵח  (חיי מוהר"ן, סימן שמג):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ָערּו ְלָבֵאר ָּכל ִּדין ָוִדין ַּבֲהָלָכה ְּפסּוָקה אֹו ְלַהִּציג -ַלֲעׂשֹות ֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות ַעל ַהֻּׁשְלָחן

ֲהָלָכה ְּכִדְבֵרי ִמי ֵמַהּפֹוְסִקים ֵאֶצל ָּכל ִּדין ָוִדין", איך האב געהאט חשק צו מאכן א ספר 

צייכענען אויף יעדע הלכה וואס דער דין איז הלכה למעשה, אויפן שלחן ערוך, אנצו

"ַא ַעְכָׁשו ֶׁשָּיָצא ֶזה ַהֵּסֶפר ָלעֹוָלם א ִיְהֶיה ִעְנָין הנ"ל", אבער אזוי ווי עס איז ארויס 

 געקומען דער ספר 'ליקוטי מוהר"ן' פעלט דאס שוין נישט אויס.



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לג    

מוהר"ן מיט הלכה, דער  מוהרא"ש איז מסביר, וואספארא שייכות האט ליקוטי

ספר ליקוטי מוהר"ן רעדט דאך נישט פון הלכה?! נאר ווען מען איז זוכה צו לערנען 

אסאך דעם הייליגן ספר ליקוטי מוהר"ן איז מען זוכה צו באקומען א קלארע און 

לויטערע כח המדמה צו וויסן וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון. ווייל דער רבי 

(עיין אשר בנחל מכתב ריינעם כח המדמה מיר זאלן זיך נישט אפנארן חס ושלום  געבט אונז א

 .קצ)אלפים לו 

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 וואו שטייט אז דער רבי האט געזאגט מ'זאל נישט שלאגן קינדער?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 וואו שטייט אז דער רבי האט געזאגט מ'זאל נישט שלאגן קינדער?

 יישר כח, שמואל

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שמואל נרו יאיר. 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רבי'ן, זיי פלעגן די תלמידים פון הייליגן רבי'ן זענען געווען זייער מקושר צום 

פרעגן דעם רבי'ן יעדע זאך ווי אזוי זיך צו פירן. אזוי אויך פלעגן זיי דערציילן יעדע 

פרט וואס האט פאסירט מיט זיי. בפרט דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה פלעגט 

שטענדיג דערציילן פארן רבי'ן יעדע זאך, און זיך גוט צוגעקוקט צו די תנועות וואס 

 מאכט צו וויסן אויב ער האט גוט געטון אדער ער דארף עפעס פאררעכטן. דער רבי

איין מאל האט רבי נתן דערציילט פארן רבי'ן וואס עס האט זיך אפגעשפילט ביי 

אים אין שטוב דעם פארגאנגענעם שבת. רבי נתן פלעגט כסדר אהיימברענגען געסט פון 

אנגענעם שבת האט זיין זון נישט בית המדרש צו קומען עסן ביי אים, אבער דעם פארג

געוואלט אריין קומען צום טיש זיצן נעבן דעם גאסט וואס ער האט אהיים געברענגט, 

ווייל עס איז געגאנגען פון אים א שלעכטע גערוך וכו', האט רבי נתן געגעבן א פאטש 

הערט פאר זיין זון ער זאל פאלגן און אריין קומען צו די סעודה. ווען דער רבי האט גע
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די מעשה פון רבי נתן האט ער אים געזאגט: "קודם כל וויל איך אז פון היינט און 

ווייטער זאלסטו אהיים ברענגען נאר געסט וואס דו וועסט קענען שמועסן מיט זיי אין 

לערנען, נישט סתם אורחי פורחי, ווידער א קינד שלאגט מען?!" פון דעם דיבור איז 

 י אנשי שלומינו אז מען שלאגט נישט קיין קינדער.שוין געבליבן אנגענומען בי

דאס איז גערעדט געווארן ביי קליינע קינדער; גרויסע קינדער איז א בפירוש'ע 

(ויקרא אז מען טאר זיי נישט שלאגן, ווייל מען איז עובר אויף  (יורה דעה סימן רמ, סעיף כ)הלכה 

 "ְוִלְפֵני ִעֵּור א ִתֵּתן ִמְכׁשֹל". יט, יד):

באמת אז מען טראכט גוט אריין זעט מען אז פעטש איז בכלל נישט קיין חינוך, 

נאר ווען מען שלאגט א קינד איז דאס נאר אויסצוגעבן די נערוון. דעריבער טאר מען 

ערגער  נישט שלאגן קיין קינדער; נישט נאר עס העלפט נישט, עס וועט נאר מאכן אסאך

 וכו'.

אודאי דארף מען אכטונג געבן אז א ווארט פון א טאטע און מאמע זאל זיין טייער 

און חשוב; אזוי אויך דארפן קינדער פאלגן. מען באלוינט זיי פארן פאלגן און מען 

ער גייט נישט  -קנס'ט זיי אויב זיי פאלגן נישט. למשל, אויב דאס קינד פאלגט נישט 

סט אים, ווארנט מען אים אז ער וועט ער נישט קענען שפילן וכו', שלאפן ווען מען היי

אבער נישט שלאגן. שלאגן האט גארנישט מיט חינוך, דאס איז סתם זיך אויסגעגעבן די 

 נערוון.

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זוכה זיין צו ערליכע קינדער. 

ייער מצליח געווען מיט אלע זיינע קינדער, עס איז געווען א ברסלב'ער חסיד וואס האט ז

ווען מען האט אים געפרעגט: "ווי אזוי האסטו זוכה געווען אז אלע דיינע קינדער זענען 

ערליכע אידן?" האט ער געענטפערט: "וואס מיינט איר, איך האב זיי אראפגעריסן פון 

זיין צו זען נחת  בוים?! איך האב אסאך טרערן פארגאסן צום אייבערשטן איך זאל זוכה

פון זיי; איך פלעג וויינען יעדן טאג צום אייבערשטן ער זאל מיר געבן ערליכע קינדער, 

 דערפאר האב איך זוכה געווען צו ערליכע קינדער".

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג איך האבן ווי כאילו א בילד פון באשעפער ביי מיר אין קאפ?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | לה    

גרויסן יישר כח פאר די הערליכע שיעורים און חיזוק, דאס פירט מיר צום ריכטיגן וועגן אין שלום א 

 בית, פרנסה, און נאך פיל. די שיעורים זענען ממש כמים קרים על נפש עיפה.

פון קינדווייז אן האב איך ביי מיר אין קאפ א געוויסער בילד ווי כאילו דער אייבערשטער זעט אויס 

יך בין אלעמאל געווען באקוועם דערמיט, עס העלפט מיר ביים דאווענען וכדומה, און דאס איז מיר אזוי. א

 לכאורה אריינגעקומען אין קאפ פון קינדערישע דמיונות אדער פון ביכלעך צו קאלירן.

מיין שאלה איז אויב דאס איז עפעס וואס איך טאר נישט טראכטן. דארף איך דאס ארויסהאקן פון 

 דער אפשר איז דאס גאר א מעלה?קאפ? א

 יישר כח

 תשובה:

 יום ד' פרשת ויצא, ו' כסליו, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

אז יעדעס מאל ווען דער  (פרשת נשא, דף קכז עמוד ב; ועוד)מיר געפונען אין זוהר הקדוש 

עון בן יוחאי האט אנגעהויבן לערנען מיט די הייליגע חבריא הייליגער תנא רבי שמ

"ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה  (דברים כז, טו):קבלה האט ער צו ערשט אנגעפאנגען מיטן פסוק 

ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה", פארשאלטן זאל זיין דער וואס מאכט א געשטאלט פונעם אייבערשטן; 

לט, ער האט נישט קיין שום שייכות מיט אן דער אייבערשטער איז נישט קיין געשטא

אויסזען און מען קען אים נישט אויסמאלן, מען דארף גלייבן אז דער אייבערשטער איז 

 איבעראל און עס איז נישט דא קיין שום מציאות אויסער אים.

געוואוין זיך צו כסדר צו חזר'ן די אני מאמין'ס וואס איז די יסוד פון די הייליגע 

יי אונז פירט מען זיך יעדן אינדערפרי גלייך נאך ברכת התורה צו זאגן די אמונה; ב

דרייצן אני מאמין'ס, אזוי הייבט מען אן דעם טאג מיט אמונה. דעריבער זאלסטו זיך 

צוגעוואוינען יעדן אינדערפרי צו זאגן די דרייצן אני מאמין'ס, בפרט זאלסטו אסאך 

ִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ֵאינֹו גּוף, חזר'ן די דריטע אני מאמין: "ֲאִני ַמֲא 

ְוא ַיִּׂשיגּוהּו ַמִּׂשיֵגי ַהּגּוף ְוֵאין לֹו ׁשּום ִּדְמיֹון ְּכָלל", זאג עס אין אידיש: "איך גלייב אז 

דער אייבערשטער איז נישט קיין געשטאלט, עס עקזעסטירט נישט ביי אים די מציאות 

ן א געשטאלט און מען קען אים נישט אפמאלן"; אז דו וועסט דאס אסאך חזר'ן פו

 וועסטו זוכה זיין צו האבן א ריינע אמונה.



תשע"ט חלֵ ְש יִ וֵ פ'  ֱאמּוָנה |ֲעָצתֹו        לו | 

געוואוין זיך צו צו קוקן אויפן הימל ווען דער הימל איז לויטער, ווייל דער רבי 

ַזִּכים ּוְבִהיִרים ִּתְזֶּכה ֶלֱאמּוַנת "ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּכל ַּבָּׁשַמִים ְּכֶׁשֵהם  (ספר המידות, אות אמונה, סימן יד):זאגט 

 ֲחָכִמים", עס איז א סגולה צו האבן אמונה אז מען קוקט אויפן הימל.

אז דו וועסט זיך צוגעוואוינען צו רעדן אסאך צום אייבערשטן וועסטו זוכה זיין 

 צו האבן א קלארע אמונה אן קיין דמיונות.

... 
 


