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 מקום ה' נמצא איתך בכל

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

 לכבוד ... נרו יאיר. 

אתה בוודאי יודע מה לומדים עם הילדים בתלמוד תורה בפרשה של השבוע: "בא 

ֵל צריך להגיד: "", לכאורה ה' היה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹהאל פרעה". ה' אומר למשה רבינו: "

אלא שה' אומר למשה רבינו: "בא איתי, אני הרי נמצא בכל מקום, גם בארמון  ֶאל ַּפְרעֹה

של פרעה אני נמצא". זה מלמד אותנו שצריך תמיד לזכור שה' נמצא בכל מקום ושאין 

 מה לפחד משום דבר בעולם. 

, שתפסיק לא מחפש לכתוב תורות, אני פשוט רוצה שתצא מקטנות הדעת שלך אני

לחשוב כל היום "מה יהיה?", ה' מנהיג את העולם ונמצא בכל מקום, ה' זן ומפרנס 

לכל, הוא נותן פרנסה וחיים לכל אחד, צריך רק למסור את עצמינו אליו ולדעת 'שכל 

 מה שעובר עלי זה לטובתי'. 

את האמונה, תשנן שוב ושוב: 'הכל זה הקב"ה' כך תצליח להיפטר מכל  תפנים

: פעם מכשפה רצתה לעשות כישוף על האמורא רבי (סנהדרין סז)ז"ל מספרים הרע. ח

", את יכולה ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ְּכִתיבחנינא, אמר לה רבי חנינא: "

: (דברים ד, לה)כישוף כרצונך, אבל אני לא מפחד ממך, כי כתוב בתורה  לעשותלנסות 

 ", אין שום דבר מלבד הקב"ה!ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו"

 מכך שכאשר חיים עם ה' מתבטלים כל הכישופים והדינים. לומדים

 ' יעזור שיהיה לך הצלחה בכל העניינים.ה

... 

~~~~~~~~~~ 

 דוקר לי בלב לראות יהודים רבים בינהם

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

 יאיר.לכבוד ... נרו 

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

במקום לכתוב לי לשון הרע על אחרים, תכתוב לי את הסיומים שלך, תכתוב לי 

 כמה אתה לומד וכמה זמן אתה מתבודד.
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אני לא רוצה שום עסק עם מחלוקת, אני לא יתן שיהיה מחלוקת בד' אמות שלנו 

 ואני ישמור שהד' אמות שלנו יהיו נקים ממחלוקת.

ה יהודים החיית היום עם ספרים וקונטרסים. נמאס לי לשמוע רע על תכתוב לי כמ

 אחרים, אין לי כח למריבות.

ר' נתן פעם אמר: "כשאני רואה שתי סבלים רבים בינהם , אני מרגיש דקירה בצד". 

 לי דוקר בלב לראות איך שיהודים שונאים אחד את השני.

 אני מחכה לראות דברים טובים במכתבים שלך.

... 

~~~~~~~~~~ 

אם אתה קורא לעצמך תלמיד היכל הקודש אזי תאהב כל יהודי ותסתכל רק על 

 הטוב שבו

 תשע"ט לפרט קטן. שנתיום א', פרשת בא, כט' טבת,  -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 בקש ממך טובה אישית, אל תעשה מחלוקת בין התלמידים שלי!מאני 

בשבילך כדי שיהיה לך חיים טובים ושתדע  אתה יודע טוב מאוד שנתתי הכל

עכשיו אחרי שהסתדרת כבר בחיים, התחתנת ואתה יודע  מהעצות של רבינו הקדוש.

איך לחיות עם אשתך וכו', אני מבקש ממך קצת הכרת הטוב, אל תעשה פירודים בין 

התלמידים שלי, אני אוהב כל אחד מהתלמידים שלי ואני רוצה שיהיה אהבה בינהם. 

 תדע שבזה אתה גורם לי צער גדול.שנא מישהו אם ת

אני הבטחתי למוהרא"ש זכרונו לברכה שלא יהיה לי שום שייכות עם מחלוקת, 

'היכל הקודש', ואם הבטחתי אז אני יקיים את זה במסירות  - בפרט מחלוקת במקום שלו

 נפש.

ום לפני שהתקרבתי ל'היכל הקודש' לא הבנתי מה כל כך רע במחלוקת, למעשה הי

אני לא יכול לסבול מחלוקת. את זה קיבלתי ממוהרא"ש, שתמיד ביקש מאיתנו שלא 

 יהיה לנו שום שייכות עם מחלוקת.

אני לא ימחל לך לא בעולם  תרחם עליי, אל תהרוג אותי!ממך ש מבקש לכן אני

הזה ולא בעולם הבא. אף אחד לא מכריח שום אדם להיות פה חלק מהחבורה שלנו, 

שכן אני יכול לבקש ולהכריח זה שאם אתה מסתובב פה אצלי אז אל תשנא  אבל מה

 שום יהודי שבעולם.
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יש לי הרבה תלמידים שלמדו פה בישיבה שלנו ויותר מאוחר הסתדרו במקומות 

כל אחד באופן שלו. אם אתה עדין רוצה שייכות  -אחרים והם מצליחים מאוד יפה שם

קודש', תראה לאהוב כל יהודי ולהסתכל רק איתי ואתה קורא לעצמך תלמיד 'היכל ה

 על הטוב שיש בו.

אני נגעל ממחלוקת ולוקח את זה ללב, ר' נתן אמר: "כשאני רואה שתי סבלים 

רבים בינהם, אני מרגיש דקירה בצד", אני מבין שזה דבר שצריך לדקור לכל אחד, גם 

 לי זה דוקר כשאני רואה איך אנשים רבים בינהם, לי זה דוקר בלב.

 ההכרח לקצר, לילה טוב. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 הכל לטובתך

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

 לכבוד ... נרו יאיר. 

בבקשה יקירי, אל תאבד עשתונות ח"ו ואל תשאל שאלות שיחלישו את אמונתך, 

העולם, רק תמשיך להאמין אפילו שעוברים עליך זמנים קשים ואתה מרגיש שזה סוף 

 באמונה שלמה שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתך.

 ֲעִניָתִני ִּכי אֹוְד: "(תהלים קיח, כא): על הפסוק (מדרש שוחר טוב, קיח)חז"ל מספרים 

"; היה יהודי שתכנן לנסוע מעבר לים לעסקים, הוא קנה הרבה סחורה הִליׁשּועָ  ִלי ַוְּתִהי

שותפים כדי להרוויח כסף רב. לפני היציאה לדרך הוא קיבל חום גבוה ולקח עמו מספר 

 לנסוע. שותפיו עזבו אותו ונסעו בלעדיו.   מנושמנע מ

החולה אמר להקב"ה: רבש"ע מה הם עוונותי, מה חטאתי, שכך קרה לי?  היהודי

הוא לא הכיל את הצער, מאד כאב לו שבדיוק הוא שהוא יהודי כשר צריך להישאר 

בלי יכולת לנסוע. לאחר מספר ימים הוא שמע שכל נוסעי האוניה נספו ע"י מאחור 

 שודדים, הם הרגו את כולם ר"ל, והוא נשאר בחיים..  

", י'ַנֲחֵמנִ 'ּוְת  ַאְּפ ָיׁשֹב, ִּבי ָאַנְפָּת  ִּכי' ה אֹוְד: "(ישעיהו יב, א)הודה לה' ואמר  הוא

 אותי.אני מודה לך ה' שכעסת עלי ולאחר מכן ניחמת 

; רבינו מלמד אותנו לחיות עם י'ַנֲחֵמנִ 'ּוְת  זה מרומז שמו של רבינו הקדוש  בפסוק

 ָּכל ְוסֹוֵבב, ָעְלִמין לְמַמֵּלא ּכָ  אמונה, להאמין ששום דבר לא קורה מעצמו, רק הקב"ה

 .לְּכלָ  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו ְמִציאּות ׁשּום ֵאין, ָעְלִמין ָּכל ּוְבתֹו, ָעְלִמין
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ז"ל הלחין לעצמו מנגינה בתור בחור על מילים אלו, הוא היה הולך "ש מוהרא

 ָּכל ְוסֹוֵבב, ָעְלִמין לְמַמֵּלא ּכָ ליער לדבר עם ה' ופחד להיות שם לבד, לכן שר לעצמו: "

 ָׁשם ּוְּתנּוָעה ְּתנּוָעה ּוְבָכל, ְּכָלל ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו ְמִציאּות ׁשּום ֵאין, ָעְלִמין ָּכל ּוְבתֹו, ָעְלִמין

", הוא חזר על כך אינספור פעמים עד שלא היה לו יותר פחד משום םלּופֹו ֶׁשל עֹולָ ֲא 

 דבר, מזה נהיה שיר יפה על מילים אלו. 

 ָּכל ְוסֹוֵבב, ָעְלִמין לְמַמֵּלא ּכָ גם אנחנו צריכים לשיר לעצמינו יום ולילה: " כך

 ", כך נהיה שמחים. ןָעְלִמי

 צריך לרוץ לבחורים. אני

 יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 לא לעשן בבנין התלמוד תורה

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

תלמוד תורה, תדון אותו העשן בבניין ללא אל תכעס על המלמד ... שצעק עליך 

 לכף זכות, זה מפריע לילדים ולמלמדים כשמעשנים שם.

ממך שמהיום והלאה אל תעשן בתוך הבניין במקום שהילדים לכן אני מבקש 

לא לעשן בתוך הבניין ואפילו לא לומדים, ותעביר את זה גם לחברים שלך שמעשנים, 

 מחוץ לבניין.

תתחזק עם הפצה, תמיד תיקח איתך שקית עם ספרים וקונטרסים, ומתי שאתה 

 פוגש איזה יהודי תחיה אותו.

 יח בכל העניינים.הקדוש ברוך הוא יעזור שתצל

... 

~~~~~~~~~~ 

 רק להיות טוב לכל אחד

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

 לכבוד ... נרו יאיר.
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 לנכון קיבלתי את מכתבך. 

אם תעשה   אתה שואל איך אתה יכול להכיר לי טובה על כל מה שאתה מקבל וכו',

ותי. אני לא יכול לסבול את אלו שעושים מחלוקת, תראה חסד עם אחרים זה יחיה א

שלך לא יהיה שום שייכות עם אחד שמצער את השני, תמיד תסתכל חיובי ותעשה רק 

 זה יחיה אותו. -טוב לכולם, תן מילה טובה לכל אדם

 תראה ללמוד לכל הפחות דף גמרא כל יום ויהיה לך טוב בזה ובבא.

 שתצליח בכל העניינים.הקדוש ברוך הוא יעזור 

... 

~~~~~~~~~~ 

 שלךתמשיך עם עבודת ה' 

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

כל החיות שלי זה לראות אותך יושב בשבת ולומד בהתמדה את השיעורים שלך 

 האדם, כל השאר זה רק דמיונות.כסדרן בבלי, ירושלמי ותוספתא, זה מה שנשאר מ

אני מבקש ממך אחי היקר, תמשיך להיות חזק בעבודת ה' שלך, עם התפילות 

 והלימוד, עוד מעט תראה ניסים גדולים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתך.

אני מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... דולר. 

 ות הצדקה תצליח בכל העניינים.הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצ

... 

~~~~~~~~~~ 

 תחתנו את הבן שלכם בזמן

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

 לכבוד מו"ה ... הי"ו.

 אני כותב לך את המכתב הזה לבקשת בנך הבחור ... נרו יאיר.

 והוא רוצה כבר להתחתן.הוא בכה לי שהוא לא יכול יותר להחזיק מעמד 
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הוא אמר לי שכל היהדות שלו תלויה על חוט השערה וד"ל, וביקש ממני לדבר 

שתחתנו אותו. הוא אומר שמציעים לו שידוכים טובים, אבל אתם לא איתכם ולבקש 

 רוצים לשמוע והוא מתבייש לדבר איתכם מהנושא.

כו יחד איתו, הוא אמר הוא היה פה אצלי מקודם וכל כך מירר בבכי שהקירות ב

כך  -לי: "ההורים שלי לא יודעים איזה ניסיונות קשים אני עובר, אני לא יכול יותר!"

 סיפר לי בבכי.

לכן אני מבקש ממכם, תרחמו על הבחור שלכם תנו לו להתחתן, אל תדחו שידוכים 

 שמצעים בשבילו, כי אם תחכו תאבדו את הכל.

בחורות נושרים מהיהדות, אף אחד לא ידע תסתכלו מה הולך היום, כמה בחורים ו

שהם בדרך לעזוב את היהדות ולכן לא הקשיבו להם, גם עליהם אמרו שהם עושים את 

 עצמם וכו'

אל תקפידו עליי שאני כותב לכם כזה מכתב, אני רק רוצה שיהיה לכם נחת, אין לי 

 פה שום נגיעות רק להציל את הבן שלכם.

... 

~~~~~~~~~~ 

 רפואתך נמצאת בידיך

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

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך הראשון והשני.

הישועה שלך נמצאת בידיים שלך, את יכולה להוציא את 'עצמך' מהמצב הקשה 

 שבו את נמצאת, את צריכה רק לבקש על זה מהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים טובים, יש לך בעל נפלא יהודי כשר, ירא שמים, 

מתמיד עם מידות טובות ויש לך ילדים חמודים, למה שלא תסתכלי על החסדים 

למה את מייסרת את עצמך יומם ולילה עם מחשבות  שהקדוש ברוך הוא עושה איתך?

לי את המחלה הידועה חס ושלום' רעות 'מה יהיה?' 'אולי אני הולכת למות?' 'אולי יש 

 זה מכניס בך פחד חינם עד כדי כך שהחיים שלך נעצרו.

דעי לך שרפואתך מונחת בידיים שלך, אם תכניסי בתוכך את הקדוש ברוך הוא, 

יהיה לך טוב. תשנני לעצמך: "שום דבר לא יכול לקרות לי בלי רצון הקדוש ברוך הוא, 
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רק כי ה' נותן לי אויר לנשום, כל מה שיש  -נושמתרק כי ה' מחיה אותי, אני  -אני חיה

 לי זה רק מהקדוש ברוך הוא".

אם תתחזקי באמונה אזי תרגישי את מתיקות החיים. כל פעם כשנכנסת בך מחשבה 

מפחידה, אל תסיחי דעתך ממנה כי זה רק יהיה יותר גרוע, אלא תדברי על זה עם הקדוש 

 ברוך הוא.

השלום נפטרה, ונכנס בך פחד שאולי גם לך יהיה  למשל כתבת לי ש ... שלך עליה

את המחלה הידועה ותמותי חס ושלום, מתי שנכנסת בך מחשבה כזאת מיד תבקשי 

ריבונו של עולם תעזור שלא יהיה לי את המחלה הידועה בשקט מהקדוש ברוך הוא: "

" כך תעשי בכל פעם שנכנסת בך מחשבה רעה, אל תסיחי דעתך ולא שום מחלה אחרת

ככול שמסיחים  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן עב)ממנה כי זה רק יחמיר, כמו שרבינו אמר 

הם יותר מתגברות, מיד כשנכנסת בך מחשבה רעה תעשי  ךדעת ממחשבות שליליות כ

 מזה תפילה.

אני שולח לך פה תפילה שתגידי בכל יום, ומתי שאת מתעוררת בלילה במקום כל 

 -שבכל מקרה לא יכול לעזור לך, הוא רק יכול לבכות איתך -לילה לרוץ להעיר את בעלך

 קחי את התפילה הזו ותתפללי אל הקדוש ברוך הוא ועל ידי זה יהיה לך רפואה שלמה.ת

בונו של עולם לא לפחד מחה, תעזור לי רבונו של עולם תעזור לי להיות בש"ר

מהמחשבות שמסובבות אותי, אני מרגישה שאני מאבדת את הכוחות שלי. אני לא 

אני לא משתלטת על עבודות הבית. המחשבות מייסרות אותי , מצליחה להתרכז בכלום

 הפסקה. ללא

ע בונו של עולם הרי אתה נותן דעת ושכל לאדם תעזור לי להתגבר על היצר הרר

 שמבלבל אותי ואזכה לחשוב רק ממך ומהחסדים שאתה עושה עמי.

יודע מחשבות הושיעה נא! תעזור לי אבא שאהיה בריאה פיזית ונפשית, שאוכל 

 שאין שום מציאות בלעדיך יתברך ושאתה מסתתר פה בעולם.לחשוב ישר, לדעת 

: "והסיר ה' ו)(דברים ז, טתעזור לי בורא עולם שיתקיים בי הברכה שכתוב בתורה 

כמו  -: 'זה רעיון'(ירושלמי שבת  יד, ג)ממך כל חולי", חכמינו הקדושים אומרים על זה 

זה הרעיון".  -: "ונתן עול הברזל על צוארך(דברים כח, מח)שרבי אליעזר אמר על הפסוק 

כי כשיש דמיונות ומחשבות רעות, האדם מרגיש כמו ברזל כבד שמונח על צווארו והוא 

ובב עם לחץ ודמיונות רחמנא לצלן, אני מבקשת ממך אבא שבשמים תוריד תמיד מסת

ממני את עול הברזל, את הדמיונות והפחדים שמתגברים עליי. תעזור לי בזכות הצדיקים 

שמסרו נפשם בשבילך: בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי יצחק לוריא אשכנזי, 
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בן פיגא מברסלב, בזכות רבי נתן  בזכות רבי ישראל בעל שם טוב, בזכות רבי נחמן

מברסלב, בזכות רבינו אליעזר שלמה מברסלב. יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך 

 ה' צורי וגואלי אמן כן יהי רצון".

בך,  נאחזותאני מבקש ממך, כל פעם שבאים לך מחשבות שחורות והקליפות 

ממך הפחד שווא שנכנס  תיקחי את התפילה ותאמרי אותה לאט וברור ועל ידי זה יצא

 בך.

  הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 מרגיש מרוחק מהישיבה

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

דש, בסך אני מאוד מודה לך על שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החו

 ... דולר, הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

 אמרת לי אתמול שאתה מרגיש מרוחק מהישיבה וכו'.

כי לא : ")דברים לב, מז(ק על הפסו )ירושלמי פאה א, א(חכמינו זכרונם לברכה אומרים 

הרבה תלמידים מרגישים כמוך מכם" זה תלוי רק בך.  -ואם הוא ריק -דבר ריק הוא מכם

אחרי שהם יוצאים מהישיבה, הם עסוקים וטרודים עם הפרנסה וממילא יוצא שהם 

 פחות מגיעים ומתחילים להרגיש מרוחקים וכו', אבל זה תלוי רק באדם עצמו.

לכן אני נותן לך עצה, תעסוק בהפצה, תפיץ לעם ישראל את העצות של רבינו 

 וככה תרגיש מחובר.

הם ', ב ותראה שכל תלמידי 'היכל הקודש' שלקחו על עצמם 'הפצהתסתכל טו

 .תמיד שמחים עם מצב רוח טוב

ראיתי בפטירה של מוהרא"ש זכר צדיק וקדוש לברכה, כל אלה שעוסקים את זה 

 בהפצה לא התבלבלו משום דבר ואפילו בלויה עצמה הם הלכו להפיץ.

בורים ואפילו היום שכבר עבר אבל כל אלו שהם בבחינת מקבלים, נהיו כל כך ש

 כמה שנים מאז שמוהרא"ש נפטר, הם עדיין בעצבות ה' ישמרנו.

 תהיה משפיע וכך תמיד תרגיש מקורב לרבינו. 
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 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תלמד שולחן ערוך הקטנים

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... 

 דולר, הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

אני נותן לך מתנה סט "שולחן ערוך הקטנים". יש את "שולחן ערוך הגדולים" 

נושאי הכלים, ואחרי זה יש את "שולחן ערוך הקטנים" שזה רק "מחבר ששם יש את כל 

והרמ"א", תראה ללמוד בכל יום לכל הפחות סעיף אחד, כמו שרבינו ביקש אותנו שכל 

 .הר"ן, סימן כט) כמבואר בשיחות(אחד מחויב ללמוד בכל יום הלכה 

בשבת. יש לך ילדים חמודים ואישה טובה. החיית אותי  מאוד נהנתי להיות איתך

מאוד עם זה שסיפרת לי שסגרת את החשבונות שלך ב'רשתות החברתיות' בגלל שראית 

 את הקליפ "הילד שלך מחכה ליחס ממך", ואתה נמצא יותר בבית ונהנה עם המשפחה.

בזה  אני מודה לך שאתה תמיד עוזר למוסדות עם לב חם, אתה תקבל על זה שכר

 ובבא.

תתרגל לשפוך את ליבך לפני הקדוש ברוך הוא, תצא כל בוקר לסיבוב ותספר 

להקדוש ברוך הוא את כל אשר על ליבך, תספר לו כל מה שאתה עושה, תתוודה על כל 

 מה שיצר הרע מכשיל אותך ותבקש ממנו על ההמשך.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 באחרים איאל תקנ

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

 לכבוד ... תחי' תלמידת "בית פיגא" ברסלב.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.
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תתרגלי לא להסתכל על אף אחד בעולם, זה לא טוב לקנאות באחרים וזה גם 

אדם בעולם שאין לו קשיים ולכן  טיפשי כי כל אדם יש לו את הקשיים שלו, אין שום

לא שייך בכלל לקנא בזולת. צריכים לקנא רק ביהודי כשר, שעובר עליו נסיונות קשים 

 ומרים ועם כל זאת הוא מתחזק וממשיך עם העבודת ה' שלו.

(סיפורי מעשיות, כדאי שתלמדי את המעשה שרבינו סיפר לנו, מעשה מ'חכם ותם' 

 תם חיים טובים ותמיד היה שמח.ששם רואים איך שהיה ל מעשה ט)

התם היה סנדלר, הוא עבד מאוד קשה לעשות נעלים, וכשהיה מסיים לעשות את 

הנעל, הייתה הנעל נראית מוזר עם שלוש קצוות, אבל הוא היה לוקח את הנעל בידיו 

הוא היה אומר: "כמה יפה ונפלא הנעל הזה", "איזה מתיקות יש  -ומחיה עצמו עם זה

דבש וסוכר הנעל הזו", לאשתו כן היה חכמות וכו', היא מאוד  כמולנעל הזו", "

התפלאה ושאלה אותו: "אם ככה, למה סנדלרים אחרים לוקחים שלושה זהובים בשביל 

זוג נעלים ואתה לוקח רק זהוב וחצי?" ענה לה התם: "מה זה קשור אליי? זה מעשה 

בון כמה אני מרוויח שלו וזה מעשה שלי ולמה לנו לדבר מאחרים? בואי נעשה חש

ווח מזה, וראה מהנעל הזו", הוא חישב כמה הוא הוציא בשביל הסחורה וכמה נכנס לו ר

שהרוויח עשרה פרוטות. אמר התם לאשתו: "למה שיפריע לי שהרווחתי רווח כזה מיד 

 ליד?.

מתי שנכנס בך מחשבות מהאחים ואחיות שלך, שאת חושבת שלהם נותנים יותר 

היטב שוב ושוב על המילים שאמר התם: "מה זה קשור אליי? זה  ממך וכו', תחזרי

 מעשה שלו וזה מעשה שלי", על ידי זה תזכי להגיע למה שזכה התם להגיע.

את לא צריכה עכשיו פלאפון, יהיה לך זמן בשביל זה אחרי החתונה, במקום לשבת 

 עם הקדוש ברוך הוא. ולדברולהתכתב עם חברות תשבי להגיד תהילים 

 וש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.הקד

... 

~~~~~~~~~~ 

 אמונה מחזקת את העצבים

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

 לכבוד ... תחי'.

אני מאוד מבקש אותך שתפנימי את הידיעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם 

 קל, את תהיי רגועה ושמחה.ועל ידי זה יהיה לך יותר 
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על ידי אמונה אדם זוכה לעצבים חזקים וכן להפך, כשאין אמונה חזקה, לא 

מרגישים את הקדוש ברוך הוא, חושבים שדברים סתם כך קורים במקרה, מסתכלים על 

מקרה ומזל חס ושלום, אזי חיים תמיד עם פחדים,  העולם כאילו הוא מונהג עם טבע

צמית, שמזה נובע כל סוגי מחלות העצבים לא עלינו ולא מחשבות רעות והאשמה ע

 זה אמונה. -עליכם, הרפואה היחידה לאלו שיש להם עצבים רופפים

צריך  העיקר (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ה)ואמר ולכן הרבה רבינו לדבר מאמונה, 

האדם לעבוד להגיע לאמונה, כי החיים מאוד קשים בלי אמונה, יש הרבה חולאים 

באים רק בגלל חסרון אמונה, זה נאמר על ייסורי הנפש שמסכנים אנשים סובלים. ש

"כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות שאין מועיל להם ממשיך רבינו ואומר 

כי כשאדם חי ללא אמונה הוא סובל ממחלות  לא רפואות, לא תפילה ולא זכות אבות",

ו האנשים שסובלים כל סוגי ייסורי הנפש, מחסרון אמונה, זה נאמר לגביי אל שנובעים

זה  -הם מתייסרים מבפנים, כל אחד עם המחשבות הרעות שלו, הרפואה היחידה לזה

 אמונה.

ולכן אני מאוד מבקש אותך שתתחזקי באמונה, תסתכלי על הניסים שהקדוש ברוך 

לד חמוד.. הוא עושה איתך, יש לך בעל יקר נרו יאיר וילד חמוד, ועוד מעט יהיה לך עוד י

לכן תמיד תתני שבח והודאה להקדוש ברוך הוא ותבקשי ממנו שייתן לך כח להנות 

 מהחיים.

אני שולח לך פה תפילה שתגידי כל יום ואני מבטיח לך שאם תקפידי לומר כל יום 

תוך זמן קצר את תהיי בריאה וחזקה, יהיה  -לכל הפחות פעם אחת ביום -את התפילה

 ה לך יותר שום פחדים ודמיונות ולא תאשימי את עצמך וכו'.לך עצבים חזקים, לא יהי

את יכולה לומר את התפילה לא רק פעם, פעמיים אלא בכל פעם שאת מרגישה 

שהמחשבות נכנסות ומשתוללות בתוכך, את מרגישה שהראש שלך מסובב עם 

מחשבות שליליות, תיקחי את התפילה ותאמרי אותה בקול ותראי איך שבתוך זמן קצר 

 ר תרגישי יותר טוב.כב

בונו של עולם אני מודה לך על כל הטוב שאתה נותן לי, אני מודה לך על החיים "ר

היפים שנתת לי, על בעלי היקר, על הילד החמוד שיש לי ועל כל הטוב שאתה עושה 

 איתי.

מהחיים היפים שיש לי, מה אני  בונו של עולם תעזור לי להיות שמחה ולהנותר

יעשה שאני לא נהנת מהחיים? אני בדיכאון ובוכה כל היום, נכנסים בי כאלו מחשבות 

 שאני לא יכולה להתפטר מהם.
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ולכן אני מבקשת ממך אבא יקר, תעזור לי להאמין שכל מה שאני עוברת זה בא 

ארגיש אותך. בורא ממך, תעזור לי שיהיה לי אמונה ושאחיה עם אמונה, שאחיה איתך ו

עולם אני מרגישה חנוקה, כל היום הראש שלי מסתובב עם מחשבות רעות, אני חושבת 

כל היום דברים רעים עליי, אני מאשימה את עצמי ולא אוהבת את עצמי, המחשבות 

מייסרות אותי, הרבה פעמים אני מרגישה שאני כבר לא יכולה יותר להחזיק מעמד 

 וב מחשבות רעות.ושהעצבים שלי מתפוצצים מר

בונו של עולם, אבא יקר תרחם עליי! תעזור לי לחשוב רק חיובי אני מבקשת ממך ר

 ולא לחשוב מחשבות רעות, תעזור לי לא להאשים את עצמי ולזכור שהכל מגיע ממך.

בורא עולם תסתכל על הדמעות שלי, תראה איך אני בוכה, תסתכל על ליבי השבור, 

יבונו של עולם נותן שכל לכולם, ומלמד לאנוש בינה, אתה ר -אתה חונן לאדם דעת

תן גם לי דעת ושכל לא לצער את  -מבקשת אני ממך: וחננו מאיתך חכמה בינה ודעת

 עצמי.

בורא עולם הרבה פעמים אני מרגישה שהחיים שלי לא שווים כלום, אני חושבת 

א שאין לאן מחשבות רעות, אני רוצה לברוח מהחיים שלי, אבל אני יודעת שהאמת הי

 לברוח, רק אליך אבא יקר.

ולכן אני באה אליך ומבקשת ממך, תעזור לי! תעזור לי בזכות הצדיקים שכל  

חייהם מסרו נפשם בשבילך, תעזור לי בזכות האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב 

ובזכות האימהות הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה, בזכות רבינו הקדוש רבינו נחמן בן 

כותו יגן עלינו ובזכות תלמידו ר' נתן זכותו ידגן עלינו ובזכות מוהרא"ש זכותו פיגא ז

 יגן עלינו, אמן".

תחזיקי איתך את התפילה הזו ובכל יום תתפללי להקדוש ברוך הוא ובקרוב ממש 

 יהיה לך רפואה שלמה.

... 

~~~~~~~~~~ 

ר את גודל החשיבות לחזור על הלכות טהרה, הכרת הטוב לאלו שעוזרים לגמו

 הבניין באומן

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

 לכבוד ... נרו יאיר.
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עכשיו שאנחנו נמצאים בימי שובבי"ם, תראה לקבוע שיעור בהלכות טהרה 

 ולחזור על ההלכות.

מוהרא"ש זכרונו לברכה סיפר שהצדיק הגדול ר' אורי מסטרעליסק זי"ע חזר יותר 

מאלף פעמים על הלכות טהרה, והמשיך מוהרא"ש: "אז ברור שאנחנו יהודים פשוטים 

 צריכים לחזור על זה בלי סוף פעמים, כדי שחס ושלום לא נכשל בהלכות".

פים בכל השפות, גם לכן תקבע שיעור ותחזור על ההלכות, היום יש ספרים י

 באידיש ואנגלית, שמסבירים את ההלכות יפה וברור.

יש לי מתנה בשבילך, ספר קטן באידיש שכתוב בו את כל ההלכות באופן יפה 

 וברור. תבא לישיבה ואני יתן לך את זה.

אז יש כל טוב לאדם,  ומצוות, כששומרים תורה ומצוותצריכים לשמור תורה 

: (שבת יג)זי מר מאוד, כמו שחכמינו הקדושים אמרו לנו וכשלא שומרים תורה ומצות א

סיפר אליהו הנביא: "מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי 

חכמים הרבה ומת בחי ימיו" היה אדם שלמד מאוד בהתמדה ונפטר מאוד צעיר, אשתו 

ה: "איך זה לא יכלה להשלים עם זה, והייתה רצה בין כל הבתי כנסיות והישיבות ושאל

''כי הוא חייך ואורך  (דברים ל, כ)יכול להיות שבעלי נפטר כל כך צעיר? הרי כתוב בתורה 

חומש, משניות  -ימיך'' מי שלומד תורה יזכה להאריך ימים, בעלי למד הרבה מאוד תורה

וגמרא, איך זה יכול להיות שנפטר כל כך צעיר?!" אף אחד לא ידע מה לענות לה. פעם 

פגשתי את האישה הזו והיא סיפרה לי את כל הסיפור מה  -אליהו הנביאסיפר  -אחת

שקרה וכו', שאלתי אותה: "האם שמרתם טהרת המשפחה?" היא ענתה לי: "בוודאי 

ששמרנו טהרת המשפחה!" שאלתי אותה שוב ובררתי האם דקדקו בכל ההלכות, עד 

אליהו הנביא:  שהיא הודתה שבעלה לא היה נזהר בהלכות בזמן שבע נקים, אמר לה

: "ואל אישה בנדת טמאתה לא (ויקרא יח, יט)"ברוך המקום שהרגו", כי כתוב בתורה 

 תקרב". 

אני מאוד מבקש אותך שתעזור לי לסיים לבנות את הבית מדרש באומן, בזה  

שתעזור לי לבנות את הבניין אתה בעצם עוזר לעצמך. ברוך ה' ביום חמישי שעבר כמעט 

עכשיו רק צריך לגמור לעשות את המדרגות למעלה עד הגג כדי סיימו את רוב הגג, 

 לסגור אותו לגמרי ובזה סיימנו את הבניין מבחוץ בעזרת ה' יתברך.

השבת הזו הייתי עם עשר משפחות ב"שבת הכרת הטוב", עשר אברכים שעוזרים 

 לי לסיים את הבניין באומן. שקלתי הרבה מאוד האם לנסוע עם המשפחות שהיו רציניים

ונתנו עשר אלף דולר או לא לנסוע. היות שיש פה הרבה תלמידים שעוזרים לי עם הרבה 

יותר מעשר אלף דולר, אז למה שאסע רק עם אלו שנותנים בשביל אומן?! אבל למעשה 
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ההכרח לא יגונה, אני צריך לסיים את הבניין כדי שיהיה לילדים שלנו מקום איפה להיות 

המשפחות כדי להראות את ההכרת הטוב שיש לי. אבל זה  כן נסעתי עםבאומן. ולכן 

לא אומר שאין לי הכרת הטוב גם אליך, אני מאוד מכיר לך טובה על כל מה שאתה עוזר 

 לי ומתפלל בשבילך שתצליח בכל דרכך.

 לילה טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ְמזֹונֹוָתיו ִמְתַמֲעִטין -ַהִּמְתלֹוֵצץ 

 א, ב' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטןיום ג' פרשת ב -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ...  נרו יאיר.

אני מאד מבקש ממך שתתנתק מכל הקבוצות הטיפשיות ששולחים קליפים של 

 ליצנות וכדומה. 

 יוְמזֹונֹוָת  -ַהִּמְתלֹוֵצץ " :)ספר המידות, אות ממון, סימן א(רבינו הקדוש אומר 

", מי שעושה ליצנות מאבד את פרנסתו; כל הקליפים והסטטוסים שאתה ןִמְתַמֲעִטי

 רואה גורמים לך ככה להתייגע עם הפרנסה.  

בבקשה ממך יקירי, אהובי, תתנתק מכל הקבוצות שמעבירים חדשות וליצנות,  לכן

 וכך ה' ייתן לך שפע גדול. 

א טובים, תיזהר לא להביא הביתה סמארטפון שאפשר לראות בו דברים ל במיוחד

", כשיש תֲעִנּיּו ִליֵדי ֵמִביא ְדֵביָתא אְמִאיסּוָת " :)ספר המידות, אות ממון, סימן לא(רבינו אומר 

פסחים (לכלוך ותועבה בבית זה גורם לעניות; כי המלאך שממונה על העניות נקרא נבל 

 , ואם הוא רואה בית שלא מתנהג בטהרה הוא מגיע ומביא איתו עניות. ומה יותר)קיא

מלוכלך מלהחזיק סמארטפון/טאבלט/מחשב פתוח ללא סינון, שאפשר לראות בזה את 

 כל העבירות ר"ל? בוודאי שכל הברכה שיש בבית נעלמת! 

מה' שיכניס בך רוח טהרה, שמרצונך הטוב תעזוב ותתנתק מכל הקבוצות  תבקש

 ששולחים בהם שטויות. 

 טוב. יום

... 

~~~~~~~~~~ 
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 הפרנסהתעסוק בהפצה בשביל 

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

 לכבוד יקירי אהובי החתן ... נרו יאיר.

מזל טוב על השידוך שלך! תראה למה אפשר לזכות אם יש סבלנות, כל כך הרבה 

זמן חיכית למצא את הזיווג שלך ועכשיו ברוך ה' קיבלת כלה יקרה ומשפחה נפלאה. 

 תמיד תזכור שבסוף זוכים לדברים טובים רק צריכים להתאזר בסבלנות.

תמשיך לעשות  עכשיו כשאתה הולך להתחתן, תזכור את מה שעשו בשבילך ואתה

לאחרים, תלך להפיץ כדי לעזור לעם ישראל, כמו שהוציאו אותך וכו' כך אתה  זאת

תוציא יהודים אחרים מהעבירות שלהם. אין עוד רחמנות יותר גדולה כמו על אדם 

 שעושה עבירות.

 "הפצה", וככה תמיד יהיה לך שפע גדול. -את זה תיקח בשביל הפרנסה שלך

ישיבה היו עוסקים רק בהפצה, כל אחד בתחומו, ככה היינו הלוואי שכל תלמידי ה

יכולים להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולקחת חלק בגאולה, כמו שהולך השיר: 

 "על ידי הפצת ספרי רבינו נביא את משיח צדקנו" במהרה בימינו אמן.

אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... 

 ר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.דול

... 

~~~~~~~~~~ 

 ניכרת עבודתך המסורה עם הילדים

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

הם אתמול בחנתי את הכיתה שלך ואני חייב לומר לך שכל כך התפעלתי איך ש

ידעו היטב את הגמרא רש"י מפרק לולב הגזול, ובעיקר התפעלתי ממידותיהם הטובות 

 ובפרטי פרטיות מהשמחה שלהם, כולם ישבו בשמחה עם דרך ארץ.

ניכרת עבודתך המסורה מה שאתה מכניס בהם. אני רוצה לחזק אותך עם הכמה 

 ת שמים.שורות הללו שתתחזק עם כל הכוחות להמשיך להכניס בהם אמונה וירא

כשאתה לומד עם הילדים, תצייר בדעתך כאילו שאתה מדבר עם אנשים מבוגרים 

 עם גדולי ישראל וככה תצליח להכניס בהם הכי הרבה שאפשר.
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תראה בכל יום אחרי שחרית או אחרי מנחה לרקוד עם הילדים כמה דקות עם 

את החומר מוזיקה, כדי שיהיה אוירה שמחה בכיתה וככה יהיה להם יותר קל להבין 

 הנלמד.

אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... 

 דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 הספר אשר בנחל הוא חתיכת קדושה

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

אני מאוד שמח לשמוע שהספר "אשר בנחל" באידיש נכנס שוב לדפוס, עכשיו 

 שמדפיסים את זה עם 'מפתחות' זה יצא מאוד יפה.

את הספר הזה אני בלי נדר ידפיס וידפיס כל עוד אני חי, כי "אשר בנחל" זה ספר 

 שגורם להאדם להידבק בהקדוש ברוך הוא.

פעם סיפרו לר' נתן בשבח הספר 'שני לוחות הברית' מהשל"ה הקדוש זכותו יגן 

עלינו, שזה ספר "כל בו" היינו יש בספר הזה הכל, דרוש, חסידות וכו', הצביע ר' נתן 

על הספר 'ליקוטי תפילות' ואמר: "הספרים שלי זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא" כי 

מי שלומד 'ליקוטי הלכות' כל כך מתחזק ומרגיש כמו בגן עדן, ומוהרא"ש אמר: "הספר 

"אשר בנחל" זה הקדוש ברוך הוא בעצמו" כי אי אפשר למצוא עוד ספר שיהיה חתיכת 

חים את הספר רואים אמונה זכה וטהורה קדושה כמו הספר הזה, איפה שרק פות

 ומתחילים להתגעגע אחריו יתברך.

נתתי להאברך ... נרו יאיר שמונה אלף דולר, תודיע לי איך לשלוח את הכסף לארץ 

 ישראל וכן תעדכן אותי כמה כסף יעלה להביא את הספרים לאמריקה.

מרת ... אני גם מבקש ממך לעשות כריכה יפה לספר "עצתו אמונה" באנגלית, 

תחי' ומרת ... תחי' מתרגמות את המכתבים מאוד נפלא לאנגלית. זה מאוד חסר לאנשים 

ר' ... ור' ... ומבקשים שנעשה ,  שלא יודעים אידיש, כמו שאומרים לי המפיצים ר' ...

 עוד ספרים וקונטרסים באנגלית.

בר ייתן אחר כך אני כואת הסגנון, תתכנן ביחד עם הגרפיקאי את גודל הקונטרס 

 את זה לאיזה אברך שיסדר את זה כל שבוע.
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יצא מאוד יפה הגרפיקה של 'שבת סיום הש"ס', אבל אני חושב שלא צריך לכתוב 

את השם שלי, רק לכתוב "שבת סיום הש"ס עם הראש ישיבה שליט"א" אל תכתוב את 

 שמי.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 בבוקר ללמוד תורהקום 

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תרומה לתשלום השכירות החודש, בסך ... 

 דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.

שתבא כל בוקר לשיעור בגמרא, עכשיו התחתנת ואתה בשנה אני רוצה לחזק אותך 

 הראשונה, אתה צריך להקפיד לבא כל בוקר לשיעור.

אברך צריך לקום כל בוקר וללמוד תורה, זה סגולה לשלום בית ומביא חן על האדם 

: "אילת אהבים ויעלת חן" דורשים על זה חכמינו זכרונם לברכה (משלי ה, יט)כמו שכתוב 

 : "שמעלת חן על לומדיה", מי שלומד תורה מקבל חן מיוחד.ד)(עירובין נ

לכן תתחזק ותמשיך לבא כל בוקר ללמוד את הדף גמרא. כל החיות שלי זה לימוד 

הדף בבלי וירושלמי, כשאני מסיים ללמוד בבוקר את הדף בבלי ודף ירושלמי אני 

 מרגיש שכבר ניצלתי את היום.

לבא ללמוד, אל תשכח שעכשיו זה  אני מחכה לשמוע ממך שאתה מתחיל שוב

 השנים הכי יפות שלך, עכשיו אתה יכול ללמוד תורה בטהרה.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תחזק את אשתך 

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

מיני דברים לא צפויים וזה ברח לי תמחל לי שלא כתבתי לך חזרה, באו לי כל 

 מהראש.

אתמול אחר הצהרים כתבתי מכתב לאשתך, ומאוחר יותר כשהגעתי הביתה 

קיבלתי עוד מכתב ממנה שבו היא שואלת למה אני שם אותכם בצד ולא עונה לכם. היא 

צודקת, הייתי צריך כבר מזמן לענות לכם אבל מה אני יעשה שפתאום צצים לי כל מיני 

 אחרים?!דברים 

אני מאוד מבקש ממך שתתחזק אחי היקר ותחזק את אשתך שתחי', בדרך כלל 

שה עוברת קשיים ושופכת ליבה בפני בעלה, הבעל צריך להיות חזק ולא האר שאכ

לאבד את העשתונות.  אפילו שזה באמת נראה אבוד, הבעל צריך עם כל הכוחות לחזק 

לו שזה נראה שהיא לא מקבלת את את אשתו ולדבר איתה דיבורי אמונה והתחזקות אפי

 זה.

לכן אני מבקש ממך אחי אהובי ... היקר נרו יאיר, מתי שאשתך שופכת את ליבה 

לפניך אתה תראה להקשיב לה ולנחם אותה, תדבר איתה דיבורים פשוטים מאמונה, 

תגיד לה: "הקדוש ברוך הוא פה איתנו, עמנו ואצלנו וכל מה שקורה בעולם זה עם 

 חשבון".

שאדם מייסר את עצמו עם מחשבות על המוות, כי כשיגיע הרגע שצריך  חבל

לחזור אל הקדוש ברוך הוא, כולנו נחזור אליו, לכן חבל לדאוג. עדיף שתדליק שירים 

(ספר המידות אות פחד, שמחים אצלך בבית וזה יסלק את כל הפחדים, כמו שרבינו אומר 

 שמחה".: "מי שיש לו פחדים, יזמר זמר של סימן יד)

כדאי שתדפיס כרך "אשר בנחל", אתה יכול לתת את הכסף לשליח שנותן לך את 

דולר בשביל הזכות להדפיס אשר  תהמכתב הזה. מוהרא"ש היה רגיל לבקש חמש מאו

 בנחל.

 אני מתפלל עליך ועל אשתך ומחכה לשמוע ממכם שכבר הוקל לכם.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תלמד כל יום לפחות פרק אחד משניות

 יום ג', פרשת בא, ב' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן. -זרת ה' יתברךבע

 לכבוד ... נרו יאיר.

(שיחות האם פתחת כבר היום ספר? האם כבר צייתת היום לרבינו שביקש מאיתנו 

: לאכול כל יום משניות ולשתות תהילים? האם פתחת היום משניות ואמרת הר"ן, סימן כג)

 לפחות פרק אחד?!

שאתה מסיים לקרא את המכתב, תיקח משניות ותלמד יו תכף אולי כדאי שעכש

פרק אחד, אפילו שאתה לא מבין מה שאתה לומד תגיד פרק משניות, זה יטהר אותך 

 מכל העבירות.

אם תתחיל להגיד משניות אזי כבר תתחיל לדבר יותר עדין והפה שלך ידבר רק 

(רמב"ם פרק היא בעלת מום   -"רַחִזי ְלֶׁשל ּדֹוֶמה ִּפיָה מילים יפות. יש הלכה שבהמה ש"

, אחד שמדבר ניבול פה הוא פסול להיות קורבן להקדוש ב' מהלכות איסורי המזבח, הלכה ב')

קח משניות ברוך הוא. ולכן אני מבקש ממך, תסגור את הפלאפון שלך לכמה דקות, 

 ותגיד פרק אחד וזה יטהר אותך מכל העוונות.

לך שפעם היה לך את כל החן שבעולם ומאז תזהר לא לדבר ניבול פה. כבר כתבתי 

 איבדת את החן שלך. -שהפקרת את פיך והשפה שלך נעשתה הפקר

ִיְׁשמֹר ֶאת ִּפיו שמי שרוצה לקבל חן :" (ספר המידות, אות חן, סימן ד')רבינו אומר 

". במקום לדבר עם חברים לך הביתה לאשתך ותדבר איתה דברי חיזוק רסּוִמִּדּבּור ָא 

 פות ותקשיב לה איך עבר עליה היום.ומילים י

 הְֹלִכים הַוְיִהי ֵהָּמ ": (מלכים ב ב, יא)על הפסוק  (תענית י)אמרו חכמינו זכרונם לברכה 

ְּדִאיָּכא אַטֲעָמ "אומרת הגמרא:  ,"ֵּבר, ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהםְוַד  ָהלֹו 

כשמדברים בשפה נקיה אז טוב לו לאדם, ואם  ,"ִליָּׂשֵרף ְראּוִיין - ִדיּבּור ֵליָּכא ָהא, ִדיּבּור

חלילה לא אזי נשרפים. בעל ואישה צריכים לשוחח בינהם, לדבר פתוח אחד עם השני, 

 אם הם עושים זאת אז טוב להם ואם לא אזי רע להם ומר.

יהיה לך חלק עוד דבר אני רוצה לבקש ממך, תעסוק קצת בהפצה, על ידי זה 

 בביאת משיח צדקנו.

 לילה טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 שים את 'עצמך' בצד ותהיה עסוק בלעשות טוב

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

 לכבוד ...  נרו יאיר.

שעצבות ומרה שחורה זו  )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קסט( רבינו הקדוש אומר

 הסיבה העיקרית לכך שאדם נופל לתאווה הידועה. 

עצבות ומרה שחורה לא גורמים טוב; לכן צריך להתחזק בכל הכוח להתגבר על 

העצבות והמרה שחורה. אל תשלה את עצמך שזה שאתה מסתובב שבור ומסופק אם 

מגיע  –ריך אותך אתה 'מספיק טוב' או 'לא טוב', אם 'כן' צריך אותך, או 'לא' צ

מהקדושה.  כל המחשבות האלו שמסובבות את הראש; אם עוד יהיה לך תיקון או שלא 

אין לזה שום קשר לקדושה, זה סתם כאב ראש שהיצר הרע מכניס  –יהיה לך כבר תיקון 

 לאדם כדי שיוכל אח"כ לנתק אותו מה'. 

שווה או  במקום לחשוב ולהתעסק כ"כ הרבה עם עצמך, במקום להתלבט אם אתה

לא, שים את 'עצמך' בצד ותהיה עסוק בלעשות טוב, מה זה משנה מה אתה? מה זה 

משנה אם אתה שווה או לא? ולכן כשאתה נופל אתה כ"כ מזדעזע ונכנס לעצבות ומרה 

 שחורה, עדיף שתחשוב מה', שתחשוב מה אתה יכול  לעשות בשביל ה'. 

ְרצֹוִני לֹוַמר  ,מֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים אֹוִתיּכְ : )חיי מוהר"ן, סימן תנג( רבינו הקדוש אמר

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִאם ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה  ,ֶׁשְּבַוַּדאי ַאֶּתם ַמֲחִזיִקים אֹוִתי ְלַצִּדיק ָּגמּור

יִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ַרק ָהיִ  ;ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ַאף ַעל ִּפי ֵכן לא ָהְיָתה ָהֲעֵבָרה ַמְׁשֶלֶכת אֹוִתי ְּכָלל

. אסור להישבר משום דבר בעולם, ַרק ַאַחר ָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ,ִאיׁש ָּכֵׁשר ְּכמֹו קֶדם

אפילו שנופלים בדברים לא טובים צריך להמשיך לעבוד את ה', ואחר כך לעשות 

 תשובה על העבירה. 

אל תלך לעבודה לפני לבית כנסת, תתפלל במנין, אל תדחה למאוחר יותר,  לך

 טלית ותפילין.  מניחשאתה 

 טוב. יום

... 

~~~~~~~~~~ 

 תפסיקי לבכות ותתחילי לראות את הטוב שיש לך

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

 לכבוד ... תחי', תלמידת "בית פיגא" ברסלב.
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על החסדים שהקדוש ברוך אני לא מבין למה את בוכה ככה? למה שלא תסתכלי 

הוא עושה איתך?! כל כך בכית לי שהיה אפשר לחשוב שיש לך איזה צרה גדולה. תתני 

תודה לבורא עולם שאת בריאה וחזקה, יש לך רמ"ח אברים ושס"ה גידים, את באה 

אז למה שתבכי  -ממשפחה טובה, יש לך הורים נפלאים, את אהובה על חברותייך

 ככה?!

את צריכה להתחיל להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה איתך, 

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תודי לבורא עולם. רבינו אומר  -במקום לבכות ולהתלונן כל היום

שתפילה היא כמו חרב, זה הנשק של יהודי, "ומי שזכה לחרב הזה, צריך לידע  סימן ב')

ימין או לשמאל" רק יחזיק את זה באמצע, ישר. איך ללחום עם החרב, שלא יטה אותה ל

מוהרא"ש הסביר שכך בדיוק זה בגשמיות , כשמישהו מחזיק בידו נשק הוא צריך לדעת 

איך להשתמש עם זה בזמן מלחמה. כמו כן צריכים לדעת איך להשתמש עם התפילה, 

ניס זה צריך להיות עם שתי צדדים,  קודם צריכים להודות להקדוש ברוך הוא וזה מכ

באדם שמחה עצומה. אדם צריך תמיד להסתכל למטה, שיש אנשים שסובלים פי מיליון 

יותר גרוע ממנו ובכל זאת נראים שמחים, וככה יהיה לו כח לבקש מהקדוש ברוך הוא 

מה שהוא צריך. אל תגידי: "מה אכפת לי שאחרים סובלים יותר ממני? מה זה יעזור 

ח להחזיק את הנשק ולבקש מה שאת צריכה. לי?" כי אם תגידי ככה לא יהיה לך כ

תמיד להודות ולשבח את בורא עולם על הניסים  -תחזיקי את הנשק משתי הצדדים

 שעושה איתך וכך יהיה לך כח לבקש מה שאת רוצה.

לכן אני מבקש ממך, תפסיקי לבכות ותתחילי לראות את הטוב שיש לך, יש לך 

להבין שבורא עולם הוא הבעל הבית פה ואי אפשר  -הכל אבל רק דבר אחד חסר לך

 לעשות שום תנועה בלא רצונו יתברך.

. מוהרא"ש מביא מהספר מדרש שמואל את עשירהאיזה תתחילי להתבונן 

ניים ש'יניים י'דיים' ר'גליים", אדם שיש לו עניים לראות, ש'עשיר' זה ראשי תיבות: "ע'

הוא העשיר הכי גדול בעולם! כמה יהודים מסכנים עוברים  -שינים לאכול, ידיים ורגלים

 ייסורים קשים ומרים, יש עיוורים, חרשים, נכים וגידמים רחמנא לצלן.

רוך הוא, הדבר הראשון שתעשי מיד כשאת מתעוררת בבוקר זה להודות להקדוש ב

תגידי: "אני מודה לך בורא עולם שיש לי עניים לראות, אוזניים לשמוע, אף להריח ופה 

לדבר. תודה רבונו של עולם שיש לי ידיים ורגלים, אני מודה לך שאני יכולה לזוז 

 בכוחות עצמי."
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אם תתחילי להתבונן היטב על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, כבר 

דרבה את תהיי כל כך שמחה ועליזה שעוד תצליחי לשמח את הורייך א ,לא תבכי יותר

 וחברותייך.

 אני מקווה שתקבלי את דבריי ויהיה לך טוב בזה ובבא.

 תקראי כל יום את המכתב הזה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 חינוך ילדים בראש סדר העדיפויות

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

 ..  נרו יאיר.לכבוד .

שים את כל העיסוקים שלך בצד ולך הביתה לילדים; שזה יהיה הדבר הראשון 

 בסדר העדיפויות שלך. 

רבי נתן ז"ל אמר: "לחנך את ילדי חשוב אצלי כמו לקום בחצות להגיד תיקון 

חצות"; רבי נתן לא הלך לישון לפני שילדיו חזרו מהתלמוד תורה כי הוא רצה לחנך 

לחנך אותם לברך ברכות, לקרוא קריאת שמע, להכין מים לנטילת ידיים  אותם; הוא רצה

לבוקר וכדומה. לכן לא היה יכול ללכת לישון מוקדם, אבל החינוך היה חשוב אצלו 

 בדיוק כמו העבודה של לקום בחצות. חינוך כזה נשאר לנצח. 

ו ילד שהוריו הזכירו לו כל ערב, בצורה יפה, לקרוא קריאת שמע, יותר קל ל

 להמשיך לעשות זאת במשך כל החיים. 

תדע שילדיך רואים ומבינים הכל, אפילו שהם קטנים. לכן אם אתה רוצה נחת 

מהילדים אתה צריך להתנהג עם יראת שמים, אם ילד רואה את אביו מכין מים לנטילת 

ידיים בבוקר וקורא קריאת שמע לפני השינה, אם הוא שומע את אביו מדבר בעדינות, 

ק ולא מקלל. הילד יחקה את אביו וגם יהיה יהודי כשר, כאשר הילד יגדל הוא לא צוע

גם יקרא קריאת שמע, יכין מים לנטילת ידיים בבוקר לפני שהוא הולך לישון וגם ידבר 

 יפה ובעדינות. 

 לילה טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 בבקשה, אל תדבר בזמן התפילה

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

 לכבוד ...  נרו יאיר.

בבקשה ממך, תהיה זהיר לא לדבר בתפילה, בפרט כשאתה מגיע להתפלל בבית 

 כנסת של ברסלב. 

כואב לי מאד לשמוע שאתה מדבר כל התפילה, במיוחד שהזוהר הקדוש אומר 

מי שמדבר בבית הכנסת בזמן  - ְּכִניְׁשָּתא" ְּבֵבי ְּדִאְׁשָּתֵעי אןּוָמ ": )פרשת ואתחנן, רסו(

 ַרעַווי ֵליּה ְּדגָ "אוי לו שהוא מתנתק מהקב"ה,  -א" ַווי ֵליּה ְּדַאְחֵזי ִּפרּוָד "התפילה, 

 ְּדִיְׂשָרֵאל" ֶּבֱאָלָהא ָקאַווי ֵליּה ְּדֵלית ֵליּה חּולָ "אוי לו שהוא נופל מהאמונה,  -ְמֵהיְמנּוָתא" 

הוא מראה שאין  - ָהא"ְּדַאְחֵזי ְּדֵלית ֵליּה ֱאלָ "לק באלוקי ישראל. ואוי לו שאין לו ח -

ִעָּלָאה"  ְּבַּתִּקיָפא ָנאְוַאְנִהיג ְקלָ "וה' לא נמצא בבית כנסת,  - "ַתָּמן ִאְׁשְּתַכח אְולָ "אלוקים, 

 הוא מתנהג בזלזול כלפי הקב"ה. לומדים מכאן כמה זה חמור לדבר בתפילה.  -

ומובן שכשיש ילדים צריך עוד יותר להיזהר לא לדבר בבית כנסת בזמן  ברור

התפילה, כי כשילדים רואים שאביהם מדבר בתפילה, התפילה נעשית מזולזלת 

 בעיניהם, עד שהם בכלל מפסיקים להתפלל. 

מבקש ממך, תקבל על עצמך לא לדבר בתפילה, ובזכות שאתה מכבד את ה',  אני

 יהיה לך שפע גדול.

 טוב.יום 

... 

~~~~~~~~~~ 

 אשה מעריצה בעל שלומד

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

' זכותו יגן אלינו והתלונן שאשתו משתלטת פעם בא יהודי ל'צמח צדק' מלובביץ

עליו, מביישת ומשפילה אותו, אמר לו ה'צמח צדק' זכותו יגן עלינו: "כתוב בתורה 

: "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", הקדוש ברוך הוא אמר לחוה (בראשית ג, טז)

שהיא תשתוקק אחרי בעלה והוא ישלוט בה" המשיך ואמר ה'צמח צדק': "זה הולך 

יחד ואם משנים את החלק הראשון והוא זה שמשתוקק אחריה אזי משתנה גם החלק ב

 השני והיא תהיה השולטת בו".
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אבל אם תכניס עצמך בתורה, , עליךתשלוט היא  וכו', אם תרדוף אחרי אשתך

 תפילה ובעיקר הפצה אז היא תעריץ אותך.

ה, אם תתנהג ככה יהיה לך אני מקוה שאתה מבין את הנקודה מה שאני כותב פ

 טוב ותחיה חיים מאושרים.

 אני עוד ידבר איתך פנים מול פנים.  

... 

~~~~~~~~~~ 

 .סיפוק בחייםתורה מרגישים  יםמדושל, כלנצל נכון את השבת

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

כשאנחנו נכנסים לשבת, אין בנק, אין כסף ואין שום דאגות, עכשיו זה הזמן עכשיו 

: ה)פרשת ויקהל, ר( לחשוב מהתכלית ולחשוב קצת מהנשמה. הזוהר הקדוש קורא לשבת

 יומא דנשמתין הוא ולא יומא דגופא" שבת זהו יום לנשמה, לא לגוף., יומא האי"

כל התפילות במניין, תעשה לכן אני מבקש ממך, תבא לבית הכנסת להתפלל את 

סעודות יפות ותהיה שמח במשך כל השבת, על ידי זה תזכה לשפע גדול, כמו שחכמינו 

זו  -ברכת ה' היא תעשיר: "י, כב) ,משלי(ק על הפסו )בראשית רבה יא, א(הקדושים אומרים 

 השבת", אם שומרים את השבת ושמחים בה, זוכים לעשירות.

מרא' ותראה איך שתרגיש לגמרי אחרת, אתה תתחיל היום ללמוד את ה'דף ג

תרגיש שמחה פנימית והרגשה מיוחדת מה שאף פעם לא הרגשת. בכל פעם שזוכים 

ללמוד עוד קצת תורה מרגישים ששווים משהו, כי מרוב עבירות שאדם עושה הוא 

מרגיש שהוא לא שווה כלום והוא מתחיל לחשוב מחשבות טיפשיות רחמנא לצלן, אבל 

 תורה מתחילים להרגיש הנאה וסיפוק בחיים.כשלומדים 

עכשיו בשבת זה הזמן שאפשר קצת להתאושש מכל הטרדות שיש במשך כל 

לעולם ישכים אדם : ")תנא דבי אליהו, פרק א( השבוע. חכמינו זכרונם לברכה אומרים

בתורה וישנה בנביאים, ואחר ילך  יקרא, וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש

ויאכל וישתה", כשאדם קם בשבת בבוקר הוא צריך קודם כל ללכת לבית הכנסת לביתו 

להתפלל וללמוד ואחר כך ילך לבית לעשות את הסעודה "לפי שאין לו מנוחה לקודשא 

בריך הוא, אלא עם עושי תורה בלבד", כי אין להקדוש ברוך הוא נחת רוח מהאדם רק 



 כז|  ֵדיִּפּקּו ַּפְרַׁשתִאיׁש ֱאמּונֹות |  

 

א לא צריך לרוץ לבנק לשלם את כל אם הוא לומד תורה. בשבת יש לאדם קצת זמן, הו

 החשבונות וכו' וכו' ולכן בשבת זה זמן מצוין לשבת וללמוד קצת את התורה הקדושה.

 שבת שלום. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 עצתו אמונה באנגלית

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

מתורגמים לאנגלית. אני מאוד  -הרבה מכתבים מ"עצתו אמונה"אני שולח לך פה 

מבקש ממך שתסדר את זה בקונטרס כי המפיצים מבקשים שוב ושוב שהם צריכים את 

 הדיבורים והעצות באנגלית.

עכשיו הגיע מרת ... תחי' והיא מתרגמת כל כך יפה, ממש להפליא, כי מצד אחד 

ע טוב באנגלית, ומצד שני היא לא יוצאת אי אפשר לתרגם מילה במילה כי זה לא נשמ

 מהמכוון.

ולכן אני מבקש ממך, כמו שכבר סידרת כל כך יפה את המכתבים באידיש, עכשיו 

תיקח את המכתבים באנגלית ותסדר אותם, וברגע שזה יהיה כבר פעם אחת מסודר אני 

מסיימת יעביר למישהו אחר שיטפל בזה מידי שבוע. היא נכנסת בזה כל כך חזק, שהיא 

 כל שבוע את כל המכתבים שיוצאים באידיש.

. ברוך ה' הקמת פה "בית "תנחומא עקב, י)("המתחיל במצוה יהא גומר את כולה 

דפוס" כזה יפה שמדפיסים בו ספרים וקונטרסים במשך כל היום ללא הפסקה. אני לא 

ראית יודע אם גם אתה היית מתי שמוהרא"ש נכנס בפעם הראשונה ל"בית דפוס" והאם 

את החיוך הגדול על פניו ואיך שאמר: "רבי נתן היה מחיה את עצמו עם כזה 'בית 

דפוס'". ובכל פעם שמוהרא"ש היה מגיע לשמחה בישיבה או למלוה מלכה, הוא רק 

 רצה לראות את ה"בית דפוס".

 עכשיו תראה לעזור שהמכתבים יצאו גם באנגלית.

 אני מחכה לראות שזה מוכן בהקדם האפשרי.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 חיזוק למתרגמת עצתו אמונה באנגלית

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

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את המכתבים שתרגמת לאנגלית.

הראתי את המכתבים לכמה מפיצים וכולם אמרו שזה כתוב בצורה נפלאה. הם 

כל אלו שלא יודעים אידיש, כדי שגם הם ידעו מהעצות הנפלאות רוצים להפיץ את זה ל

 שרבינו לימד אותנו.

לכן אני רוצה לחזק אותך שתמשיכי עם העבודת קודש שאת עושה, לזכות עוד 

 יהודים שיחזרו אל הקדוש ברוך הוא.

מוהרא"ש זכרונו לברכה סיפר, שמתי שהצדיק הקדוש ר' יצחק מדרוביץ' זכותו 

יגן עלינו נפטר, יצא לקראתו בשמים רש"י הקדוש ושאלו: "איזה מעשים טובים עושה 

הבן שלכם רבי מיכל'ע מזלוטשוב שפה בשמים עושים כזה רעש ממנו?" ענה האבא ר' 

ה וכו'", אמר לו רש"י הקדוש: יצחק מדרוביץ': "הוא מכניס הרבה כוחות בתפיל

"בשביל זה לבד לא היו עושים לו כזה רעש פה בשמים, הרבה צדיקים מכניסים הרבה 

כוחות בתפילה ולא עושים מהם כזה עסק גדול בשמים מהם", המשיך האבא ואמר: 

"הוא לומד בהתמדה גדולה" ענה לו רש"י הקדוש: "גם זה לא יכול להיות הסיבה כי 

צדיקים שלומדים בהתמדה ובשביל זה לבד עדין לא מרעישים כל כך", יש עוד הרבה  

אמר האבא: "בגלל הצדקה וחסד שלו וכו'" ורש"י הקדוש עדיין לא מסכים, עד שר' 

יצחק מדרוביץ' אמר לו: "אולי בגלל שהוא מחזיר יהודים בתשובה? הוא עוסק בזה עם 

יו אני כבר מבין למה עושים אמר לו רש"י הקדוש: "היינו דאהני ליה, עכש כל הכח",

ממנו רעש כזה גדול". כי אצל הקדוש ברוך הוא יש חשיבות מאוד גדולה לאלו 

 שמחזירים את בניו אליו.

תתארי לעצמך, אדם שהבן שלו רב איתו, לא רוצה לדבר איתו ועוד עושה דברים 

אביו נגד אביו, בא מישהו ולוקח על עצמו לטפל בילד הזה, הוא מדבר איתו שיחזור ל

ושולח לו מכתבי התחזקות שאבא שלו מחכה לו, בוודאי האבא יהיה אסיר תודה לאדם 

הזה שמחזיר אליו את בנו. ואם קורה מצב שהבן לא מבין את המכתבים שהוא מקבל 

ובא אדם אחר ונותן מזמנו כדי לתרגם את המכתבים לשפה שהבן מבין, כמה הכרת 

אליו את בנו. הוא מכיר טובה לזה שכותב  הטוב יהיה לאבא לכל אלו שעוסקים להחזיר

את המכתבים, לזה שמתקתק, למי שמתרגם, מי שמדפיס ולמי שהולך להעביר את 

 המכתבים לבן וכו' וכו'.
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זה הגדולה של כל אלו שעוסקים בהפצה. הם רוצים להחזיר את כל עם ישראל 

 הוא. חזרה אל הקדוש ברוך הוא, האנשים הללו מאוד חשובים אצל הקדוש ברוך

אני מודה לך מאוד על זה שאת מורה אצלנו בבית ספר. כל דבר שעושים בשביל 

זה נשאר לתמיד, בפרט שמחנכים את הילדים שיתנהגו בדרך ארץ עם מידות  -רבינו

 טובות, זה מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא.

ריך : צ)סימן סהספר המידות, אות בנים, ( העיקר תכניסי בבנות דרך ארץ, כי רבינו אמר

ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו", זה העבודה של כל מחנך ומחנכת, ללמד את 

הילדים שיתנהגו  בדרך ארץ. בנות צריכות לדעת שמילה של מורה זו מילה! ואם לא 

מציתים, אי אפשר להקראות "תלמידת בית פיגא", כי רבינו אמר "אני יכול לעזור לכל 

 אחד חוץ מעז פנים".

 ות כל מה שאת עושה תזכי לראות נחת מילדייך.בזכ

אני כותב מכתב לכל התלמידות שלך, תראי לתרגם את זה לאנגלית ולהקריא להן 

 את המכתב.

 אני שולח לך כמה מכתבים שתעבירי לבנות שמתנהגות בבגרות.  

... 

~~~~~~~~~~ 

 אמיתית "תלמידת בית פיגא"

 ע"ט לפרט קטן.ערב שבת קודש פרשת בא, ה' שבט, שנת תש -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי', תלמידת "בית פיגא" ברסלב.

 שמעתי דברים טובים עליך מהמורה שלך מרת .... תחי'.

אני מאוד שמח לשמוע שאת מתנהגת בבגרות וחכמה, ושאין הבדל אצלך בין 

 מורה לאידיש או מורה לאנגלית, בשבילך כל מורה ראויה לכבוד המגיע לה.

ת, ואת עושה נחת רוח למוהרא"ש  זכרונו לברכה שהוא דעי לך שאת גורמת לי נח

ייסד את הבית ספר, ועל כולם את גורמת נחת רוח להוריך היקרים. וכמובן שאת בעצמך 

תרוויחי מזה כי עוד מעט כבר יגיע הזמן לשמוע שידוכים ועל ידי התנהגותך הטובה 

 תמצאי בחור נפלא עם מידות טובות.

אצלנו גאים עם תלמידות כמוך, את "תלמידת בית תהיי גאה עם הדרך ארץ שלך. 

 פיגא" אמיתית.



 ֵדיִּפּקּו ַּפְרַׁשתִאיׁש ֱאמּונֹות | |  ל

 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 דרך ארץבבנות צריכות להתנהג 

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

 שלומדות אצל המורה מרת ... שתחיו. התלמידותלכבוד 

מאוד נהנתי לשמוע מהמורה שלכן שאתן מתנהגות בבגרות, ולומדות היטב את 

 החומר שמלמדים אצלכן בכיתה.

ויותר מזה אני שמח לשמוע שרוב בנות הכיתה מתנהגות בדרך ארץ בצורה יוצאת 

יושבות בדרך ארץ. מחכות מן הכלל. הן מסתכלות על המורה בהכנעה ובזמן השיעור הן 

תכנס, וכשהמורה בכיתה הן יושבות בשקט, לא מדברות בזמן השיעור ואם שהמורה 

רוצות משהו לשאול הן מבקשות רשות, מרימות את היד ושואלות האם אפשר לצאת 

 לשתות וכדומה.

אבל אני שומע שלא כל הבנות מתנהגות בבגרות, הן לא מבינות את זה שהמורה 

ברה. הן לא מתנהגות כראוי ל"תלמידת בית פיגא", נותנות הרגשה כאילו הן היא לא ח

יותר מהמורה וכו'. מאוד כואב לי לשמוע את זה כי פתחנו את הבית ספר עם מסירות 

נפש הכי גדולה ואני מחזיק את זה במאמץ מאוד גדול, אף אחד לא יודע מה אני עובר 

ני שומע שיש בנות שמתנהגות עם המוסדות, רק הקדוש ברוך הוא יודע. וכשא

 בילדותיות זה מאוד כואב לי.

אתן יודעות מה מוהרא"ש תמיד היה אומר להורים שהיו באים להתייעץ את מי 

לקחת לחתן? מוהרא"ש היה רגיל לומר שהעיקר להסתכל על מידות טובות. בחור שיש 

צריכים לברוח הוא בחור טוב, ואם אין לו את זה,  -לו מידות טובות ומתנהג בדרך ארץ

 .ממנו

אותו הדבר אני אומר לכן, עוד מעט אתן מגיעות לזמן השידוכים. דעו לכן שאם 

תתנהגו בבגרות ודרך ארץ למורות שלכן על ידי זה יהיה לכן שם טוב ותזכו למצא בחור 

טוב שגם יהיה לו מידות טובות ויתנהג בדרך ארץ. כמו שחכמינו זכרונם לברכה אמרו 

: "בדרך שאדם רוצה (מכות י): "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו", כי (סוטה ב)

 לילך, בה מוליכין אותו".
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ואומנם אם עדין תשארנה ילדותיות לבסוף תמצאנה בחור ילדותי וכל החיים 

 תוכלו להתחרות בינכם מי יותר ילדותי...

גות כראוי אני מאוד מקווה לשמוע מהמורות שלכן שכל תלמידות הכיתה מתנה

 ל"תלמידת בית פיגא".

... 

~~~~~~~~~~ 
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