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 תפילה וסבלנות

 יום א' פרשת משפטים, כא' 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 

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

 -החית אותי עם הבשורה הטובה שאשתך שתחי' מרגישה כבר הרבה יותר טוב

 ברוך ה'.

מה שהיא מרגישה כבר הרבה יותר רגועה, זה רק בגלל התפילות שלך ושל 

 אשתך והודות לדמעות שהורידה יומם ולילה.

גם אני התפללתי בשבילה שיהיה לה רפואה שלמה, שתצא מהעצבות והמרה 

 לכוחות שלה כדי שתוכל להיות אמא ורעיה. שחורה ושתחזור

 זכור! רק תפילה וסבלנות!!

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ֵאין ְּל ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה

 יום א' פרשת משפטים, כ"א שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

בבקשה, תקבע לעצמך שיעור קבוע בגמרא; ואפילו שאתה לא מבין מה שאתה 

 לומד, תגיד את המילים של הגמרא. 

ֵאין ְּל ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק : "(אבות ו, ב)אומרים כמינו זכרונם לברכה ח

 וכה להתעשר. ", רק מי שלומד תורה הוא בן חורין וזְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה

 בבית כנסת כך תזכה לפרנסה, מלרוץ אחרי כסף לא יצא לך שום דבר. תתפלל

ראה פעם מישהו רץ, הוא עצר אותו  לינועכותו יגן לוי יצחק מברדיטשוב ז ביר

ושאלו: "תגיד לי, לאן אתה רץ?" ענה לו היהודי: "לעבודה, להרוויח כסף", שאל 

אותו ר' לוי יצחק: "מי אמר לך שאתה רץ להשיג את פרנסתך? אולי אתה בכלל 

ל , עכנסתבורח מהפרנסה שלך?" אותו הדבר אני אומר לך: עדיף שתרוץ לבית 

 נסה. י זה יהיה לך פריד
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 ' יעזור שיהיה לך הצלחה בכל העניינים.ה

... 

~~~~~~~~~~ 

 אני רק רוצה להציל אותך

 יום א' פרשת משפטים, כא' 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 

 ך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל העניינים.... דולר. הקדוש ברו

וה שאתה לא כועס עליי בגלל מה שדיברתי איתך וכו', אין לי פה שום אני מק

 אינטרס רק להציל אותך מבזיונות וכו'.

 מה אני יכול לעשות כדי שלא תהיה פגוע?תגיד לי, אני רואה שנפגעת ממני, 

רק בשביל  ,כמה זמן שוחחתי איתך? הכנתי אותך בשביל החתונה ולאחריה

 שיהיה לך חיים טובים.

 אהובי ... נרו יאיר, אני מחכה לשמוע ממך.

 אני פה בשביל לעזור לעם ישראל שיהיה להם חיים טובים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 על ידי צניעות זוכים לילדים טובים 

 ם, כב' שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן.יום ב' פרשת משפטי -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

בנוגע לזה שאתה רוצה שאשתך תתחיל ללכת עם מטפחת, ואתה כותב 

שבהתחלה גם היא רצתה רק שעכשיו היא מתביישת מהשכנה ואתה מבקש עצה 

 מה לעשות.

מצד אחד זה מאוד חשוב ללכת עם מטפחת מאשר עם פאה, רואים בגמרא 

: "שבעה בנים היו לה לקמחית, וכלן (יומא מז)מעשה שחכמינו הקדושים מספרים 

שמשו בכהונה גדולה, אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך? אמרה להם: מימי 
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ת יש אחר מתנהגים בצניעור שאלא ראו קורות ביתי קלעי שערי", לומדים מזה שכ

כך נחת מהילדים. אבל מצד שני אי אפשר להכריח את האשה, זה צריך לבא עם 

 הרבה סבלנות וישוב הדעת.

לכן אני מבקש אותך ... היקר נרו יאיר, תכבד את אשתך ואל תכריח אותה וכו'. 

שרוצה לעשות את רצונך  ,תתן תודה לבורא עולם שיש לך אשה טובה, אשה כשרה

מבחינת המשפחה שלה והשכנות וכו' היא מרגישה קרועה  וכו' רק שזה קשה לה

ודאי שמטפחת זה יותר בינך לבינם וכו'. אם היא גם מסכימה לשנות וכו' אז ב

: (ספר המידות, אות בנים, סימן ט)צנוע. ובזכות זה היא תזכה לברכה שרבינו אמר 

 "צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים".

אם תחיה בשלום איתה, תכבד ותיקר אותה  העקר תראה לחיות עמה בשלום.

וכל הזמן תתן לה מחמאות, תזכה שהקדוש ברוך הוא ישרה בביתך ותזכה להתברך 

 בכל הברכות.

... 

~~~~~~~~~~ 

 עצבים בזמן התבודדות

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

שכתבת לי שהיום סיימת בפעם החמישית את הששה  בזההחית אותי מאוד 

: "במי אתה מוצא מלחמתה (סנהדרין, מב)סדרי משנה. חכמינו זכרונם לברכה אמרו 

של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנה" אצל מי נמצאת התורה באופן ברור? 

 אצל זה שלומד משניות.

א יודע האם יצאת בנוגע לזה שאתה מרגיש 'עצבים' בזמן התבודדות, אתה ל

ידי חובה וכו' והאם בקשת מספיק וכו'. העיקר תראה לבקש על שמחה וממילא 

 תזכה כבר להכל.

"רבונו של עולם, תעזור לי להיות שמח, שאני לא תבקש מהקדוש ברוך הוא: 

אתבלבל משום דבר שבעולם. תעזור לי שיהיה לי אמונה ברורה בך יתברך ושתמיד 

אזכור שאתה נמצא איתי. תיקח ממני את היצר הרע שנקרא 'עצבים', הוא לא עוזב 

אותי, כל דבר שאני עושה הוא מכניס בי עצבים, בכל פעם שאני מדבר איתך בא 
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ר כך היצר הרע ומייסר אותי ואומר לי: ' לא ביקשת מספיק, לא דיברת מספיק אח

 עם ה' וכו' וכו''. רבונו של עולם תשמח אותי!"

כך תבקש את הקדוש ברוך הוא כל יום ותראה איך שלבסוף תצא ממך הקליפה 

 שנקראת 'עצבים', שממנה נובעים כל הבעיות.

 ים.הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינ

... 

~~~~~~~~~~ 

 תתחילי לחפש שידוך לבת שלך

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

 'לכבוד מרת ... תחי

הבת שלך היית אצלי היום ובכתה מאוד שהיא רוצה כבר להתחתן. אני מאוד 

 .מידות טובותשתכנסי בעניין ותתחילי לחפש בשבילה חתן טוב עם   מבקש ממך

הגם שדיברנו וכו' וחשבנו שאפשר עדין לחכות, אבל כפי הנראה היא כבר 

מוכנה לחתונה. היא מספיק בוגרת, היא רוצה, יכולה וצריכה כבר להתחיל את 

 החיים שלה

 תתחזקי, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.

 מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו.

ומה לתשלום השכירות החודש, בסך אני מאוד מודה לך שעזרת לישיבה עם תר

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 ם דף גמראתלמד בכל יו

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

המון מכתבים על החשיבות של לימוד גמרא בכל יום, אפילו שכבר כתבתי לך 

 עכשיו אני שוב כותב לך: אני מקווה שאתה לומד כל יום את הדף גמרא.
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אפילו שאתה עסוק ויש לך הרבה דברים לעשות, בכל זאת הדף גמרא אמור 

להיות אצלך דבר שאתה לא מוותר עליו, כי הדף גמרא זה המקום הטוב ביותר 

: (שמות רבה, כז, ג). כמו שאומרים חכמינו זכרונם לברכה להתחבא בו בעת צרה

"משל לציפור שברח מן הציד ונפלה לתוך ידו של אנדרואנטיא, כיון שראה אותו 

הציד התחיל מקלסה ואמר לה כמה נאה בריחה שברחת" היית ציפור שניסו לצוד 

 אותה, הלכה הציפור והסתתרה בארמון המלך במקום שאף אחד לא יכול לתפוס

אותה. אותו הדבר עם האדם, כשיש יש לו צרות המקום הכי טוב שהוא יכול לברוח 

 זה אצל הקדוש ברוך הוא וככה אף אחד לא יוכל להזיק לו. -ולהסתתר שם

אני מאוד מבקש אותך ... היקר, תקפוץ על הרכבת של אלו שלומדים כל יום 

ים. אל תתלוצץ תגיד את המיל -דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין מה שאתה לומד

מאלו "שאומרים את המילים" אין מה להתלוצץ מזה כלל. לא כל מה שצוחקים 

על זה פה בעולם, צוחקים על זה בשמים ולא כל מה שמחשיבים את זה פה חשוב 

 זה חשוב.  -שם. אנחנו יודעים שרק מה שהצדיקים אמרו לנו

תיקח את הגמרא על כן אני מבקש ממך אחי אהובי היקר תתחיל מעכשיו, 

הדף שלומדים היום. אתה תרגיש כמו אדם חדש וגם אשתך  -ותגיד חולין דף סד

 תהנה לראות איך אתה יושב ולומד.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תתרחקי מבעלך לשעבר

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

 בוד מרת ... תחי'.לכ

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

לא כדאי ללכת לחתונה וכו'. בכלל אל תדברי איתו שום דבר חוץ ממה שנוגע 

לילדים. הקדוש ברוך הוא יעזור שתמצאי בקרוב חתן טוב ותוכלי לדבר ולהנות 

 איתו.

[ראה מכתב קודם בסוף  (ד' שופטים תשע"ח)אין פה שום סתירה מזה שכתבתי לך 

ב] שלא תריבי איתו בשביל טובת הילדים. לא לריב זה הכוונה להסתדר אחד המכת

 עם השני, אבל לא הכוונה שתלכי לחתונה שלו.
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תוציאי אותו מהראש שלך וכך יהיה שלום, כמו שהבעל טורים אומר על 

סופי תיבות 'שלום', אברהם  -: ויפרד'ו אי'ש מע'ל אחי'ו"(בראשית, יג, יא)הפסוק 

וט כדי שיהיה בשלום עמו. לפעמים צריך להיפרד כדי שיהיה אבינו נפרד מל

שלום. בפרט שעכשיו הוא מתחתן עם אישה אחרת, תקפידי שלא יהיה לך שום 

 מגע ומשא איתו מלבד מה שקשור לילדים.

לגבי מה שהוא אומר שהוא עוזר לאנשים, מה לעשות שכל אחד שצריך בעצמו 

ל עם ישראל שהמנהיגים שלהם הם עזרה נהפך פתאום לפסיכולוג?!  רחמנות ע

 הפסיכולוגים.

זה שהוא אומר שאין לו כלב וכו' ואמר לך: "הלוואי והיה לי וכו'" את צריכה 

 להבין לבד שהוא משקר לך.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתמצאי בקרוב זיווג הגון ותוכלי לבשר לי בשורות 

 משמחות.

... 
 

 ][המכתב הנזכר לעיל 

 שאלה:

 ישיבה שליט"א.לכבוד הראש 

קודם כל אני רוצה להודות לכם על השיעורים המחזקים. אפילו שהשיעורים נמסרים לגברים, גם 

 שה' יתן לכם כח להמשיך עם העבודה הקדושה שאתם עושים. אני מקבלת מהם המון חיזוק.

האבא אני עוברת עכשיו תקופה קשה בחיים, אני גרושה עם כמה ילדים חמודים בלי עין הרע, 

 שלהם  (בעלי לשעבר) היה לוקח אותי לכל מיני מקומות לא טובים.

השאלה שלי זה בנוגע לילדים, בזמן הגט סיכמנו ביננו זמן שהילדים ילכו אליו, הוא אומר שהוא 

מדבר עם הילדים ומחנך אותם בדרך הטובה כפי שחינכו אותו. אבל למעשה זה מאוד קשה לי, קודם 

יי למצא בכל פעם דרך איך שהילדים יגעו אליו ואיך יחזרו, והאמת היא שהם כל כי זה פשוט מקשה על

לא מקבלים הכי יראת שמים מהשהות שלהם אצלו. אבל מה שכן, הם מקבלים אהבה מהאבא שלהם 

 שזה כן טוב בשבילם.

שאלתי היא האם להמשיך לשלוח את הילדים אליו כפי שסיכמנו או שאני ישמור על הילדים שיהיו 

 לי?רק אצ

פן ואני מאוד מבולבלת ולא יודעת מהי הדרך הנכונה לעשות, אני מקווה שתוכלו לייעץ לי בא

 ברור מה לעשות.

 תודה רבה.
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 תשובה:

 יום ד', פרשת שופטים, ד' אלול, שנת תשע"ח לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

לדים טובים ובראים, את צריכה להיזהר לא לריב עם אם את רוצה שהילדים שלך יגדלו י

 האבא של הילדים שלך (בעלך לשעבר).

ילדים צריכים את אבא שלהם בדיוק כמו שהם צריכים את אמא שלהם, ואם מונעים מהם 

ללכת אל האבא או האמא, הילדים הללו יגדלו ילדים בעיתיים. כמו כן אסור לילדים לשמוע איך 

על השני, כאשר הילדים רואים איך שהוריהם רבים הם נהפכים לילדים שההורים מדברים אחד 

 מאוד סגורים ומפוחדים וזה גורם להם לגדול ילדים ללא ביטחון עצמי לא עלינו.

תמשיכי לשלוח את הילדים לאבא שלהם כפי שסיכמתם בזמן הגט וכך הם יגדלו ילדים 

 בריאים.

הם. אם את שומעת מהילדים שלך אף פעם אל תזלזלי כשהם מספרים משהו מהאבא של
דברים שהוא עושה/מדבר/מתנהג איתם וכו' וזה לא מוצא חן בענייך, תהיי מאוד זהירה איך 

שאת אומרת להם את דעתך כדי שלא יהיה עליהם רושם כאילו את חותרת נגד האבא שלהם. הכי 

תסתדרו בינכם, או ישירות או דרך מישהו שיתווך בינכם) ו -טוב שתדברי איתו (איך שנוח לך

 אבל לא לערב את הילדים בשום ויכוחים.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכי לגדל את ילדייך עם יראת שמים. ואחרי כל העצות צריכים 

 לזכור שהעצה הכי טובה לזכות לילדים טובים זה "תפילה".

מוהרא"ש סיפר שפעם בא יהודי ל'חפץ חיים' ובקש ממנו ברכה לילדים טובים, הראה לו 

ה'חפץ חיים' תהילים שהיו מנופחים מרוב רטיבות ואמר לו: "התהילים האלו היו של אימי עליה 

השלום, בהם היא היית בוכה כל יום שתזכה לילדים טובים. ככה זוכים לילדים טובים". לכן 

 תבקשי הרבה מהקדוש ברוך הוא שתזכי לילדים טובים, ילדים בריאים, ילדים שיאירו את העולם.

אם תקפידי שלא יהיה שום מחלוקות ותחפשי רק איך לעשות שלום, על ידי זה את תצילי את 

: "על ידי רדיפת שלום מציל את (ספר המידות, אות בנים, סימן עב)ילדייך מכל רע, כמו שרבינו אומר 

בניו ממיתה ומגלות". כי אם ההורים רבים אחד עם השני אזי הילדים בורחים מהבית ומתחברים 

 חברים רעים עד שלבסוף הם לוקחים סמים רחמנא לצלן.עם 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

 שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 עצה למי שקשה לו עם הפרנסה

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

אם הולך לך כל כך קשה בפרנסה אזי יש לי עצה בשבילך, תבכה לבורא עולם 

 ותבקש ממנו שירחם עליך וכו' ותראה איזה ניסים נגלים הוא יעשה עמך.

מוהרא"ש זכרונו לברכה סיפר שהיה בירושלים מגיד ידוע בשם רבי בנציון 

למסור דרשות. פעם אחת בא אליו  יאדלר שהיה רגיל להסתובב בין בתי כנסיות

יהודי וסיפר לו בבכי: "אין לי פרנסה, הילדים שלי גוועים ברעב, הם בוכים ללחם 

"מה אתה רוצה ממני? הרי יש לך ולי אין לתת להם וכו' וכו'" אמר לו ר' בנציון: 

, היהודי הסתכל על ר' בנציון ממנו שירחם עליך ויעזור לך" אבא עשיר, לך תבקש

ואמר: "אבא שלי שגר בצפת? מה כבר הוא יכול לעזור לי? בקושי יש לו  בפליאה

בשביל עצמו לחיות" והתחיל לבכות "למה אתה עושה צחוק ממני?" ענה לו ר' 

 -בנציון: "אני לא מתכוון לאבא שלך שגר בצפת, אני מתכוון לאבא שלך שבשמים

 רק הוא יכול לעזור לך! תבקש ממנו שירחם עליך".

הרי יש לך אבא עשיר, לך תבקש ממנו שירחם עליך אני אומר לך: אותו הדבר 

. פרנסה לא קשורה לזה שבן אדם הוא חכם או מוצלח או שיש לו ראש ויעזור לך"

 טוב, פרנסה באה מהקדוש ברוך הוא.

אין שום בעיה עם זה שאשתך רוצה לעזור לך עם הפרנסה. זה נכון מה שאתה 

פרנסה, הכוונה היא שאסור לבעל לחייב  אומר שהבעל הוא זה שהתחייב להביא

את אשתו לצאת לעבוד, אבל אם היא רוצה לעזור לך אדרבה תעריך אותה ותודה 

 לה על כך.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה לשפע גדול.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 יישר כח על העזרה לכולל החשוב 'היכל הקודש'

 שבט, שנת תשע"ט לפרט קטן.יום ה' פרשת משפטים, כה'  -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 מודה לך שאתה עוזר לכולל החשוב שלנו "היכל הקודש". שמעתי שמאוד 

 יצליח. מאוד נהנתי להשתתף שם. קהתאמצת כדי שה"ערב תה" בבורו פאר

האמת היא שלא היה בדעתי להשתתף ב"ערב תה", אבל ככל ששמעתי כמה 

כוחות אתה מכניס כדי שהערב יצליח, רציתי גם כן ליטול חלק במצות החזקת 

 רה.התו

אם יוצא לך יום שאתה לא עובד, הייתי מציע לך לבא לוויליאמסבורג לראות 

איך האברכים יושבים ולומדים בהתמדה גדולה. הם מתחילים את היום עם לימוד 

 הדף גמרא ולאחר מכן הם לומדים הלכה במשך כל היום.

 בזכות המצוה הזו תצליח בכל מה שאתה צריך.

 עד הצלחתך. הראש ישיבה שלך שמבקש תמיד באת מ

... 

~~~~~~~~~~ 

 תהיה חזק עם הצלם אלוקים שלך

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני רוצה לחזק אותך שתבוא כל בוקר לשיעור. יום שמתחילים אותו עם לימוד 

בעיר תראה לבא לשיעור  ותפילה הוא נראה אחרת לגמרי. בפרט שאתה גר פה

גמרא, אנחנו לומדים עם ההקדמות של רבינו כפי שמוהרא"ש לימד אותנו איך 

 להוציא עצות והתחזקות עובדא למעשה.

הזקן והפאות, זה ישפיע עליך שפע גדול.  -תהיה חזק עם הצלם אלוקים שלך

יפה הנך : "ד, א) השירים שיר( אתה נראה מאוד יפה עם הפאות והזקן. על הפסוק

: )שיר השירים רבה ד, ב(אומרים חכמינו זכרונם לברכה  "רעיתי הנך יפה עיניך יונים
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כך ישראל מצינין, בתגלחת, במילה, וציצית", עם ישראל נאים , מה יונה זו מצינת"

 בדרך שהם מסתפרים, הם לא מסתפרים כמו אומות העולם וכו'. זה היופי שלנו.

 לבנות בית יהודי כשר לשם ולתפארת.הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה 

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

 ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תזכה להצליח בכל דרכיך.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תקבל חיזוק להמשך בחייםאם תבוא לשיעור השבועי 

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

 לכבוד ... נרו יאיר.

היום זה קל מאוד לקדש שם שמים, כי פעם היו צריכים להשרף על קידוש ה' 

כדי להיות מקדש שם שמים אמיתי, אבל בימינו אברך שמתנהג עם יראת שמים 

 הוא מקדש שם שמים ברבים.

אנשים כל הזמן עוצרים אותי כדי להחמיא לי על תלמידי הישיבה איך שהם 

(חיי מוהר"ן, סימן עושים קידוש ה' עם ההתנהגות שלהם, ממש כמו שאמר רבינו 

: "עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל תנד)

 שם טוב".

שלהם ואתה כן שומר אם אתה עובד בסביבת אנשים שלא שומרים על הפה 

אתה כבר חידוש עצום, אם אתה שוב  -על הפה ומדבר בעדינות ללא ניבול פה

 -הולך לבית הכנסת אחרי שהיו לך המון ירידות ונפילות, אתה לא סתם חידוש

אתה חידוש שבחידושים, ואם אתה חושב על השני תוך כדי העיסוקים שלך ואתה 

 אתה ממש צדיק! -כו'נותן לעוד יהודי ספר או קונטרס וכו' ו

אני מאוד מבקש אותך, תחסום את כל הדרכים שיש לך לראות דברים לא 

שאחת  (חולין, סג)טובים ותשמור את העניים שלך. חכמינו זכרונם לברכה אומרים 

הציפורים הטמאות היא 'איה' והיא נקראת 'ראה', "ולמה נקראת שמה 'ראה'? 

 היטבשרואה ביותר, עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל". אפשר להבין זאת 

בימינו שעם הטכנולוגיה של היום אפשר להיות בקצה אחד של העולם ולראות 

וכו' עם פלאפון קטן  נבלה בקצהו השני, אפשר לשבת במשרד או ברכב וכו'

"רבונו של ולראות את הדברים הגרועים ביותר רחמנא לצלן. תבקש מבורא עולם: 
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עולם, אני ממש כמו ה'ראה' שרואה איפה נמצאת נבילה, וזה מביא עליי 'רעה', 

, ואם אתה לא יכול לדבר, אין לך דיבורים, תעזור לי לזכות להיות יהודי כשר"

 רא עולם וכך תזכה לצאת מזה ולהיות אדם חדש.לפחות תיתן אנחה, צעקה לבו

אם ירצה ה' היום בלילה יהיה שיעור לאברכים, למה שלא תבוא להתחדש 

ולהתחזק? אם תגיד לי שמצאת מקום חדש ששם יהודים כשרים מתחזקים בתורה 

ותפילה, אני מאוד אשמח. אבל לא זה ולא זה, אז מה כן? מי יחזק אותך שתלך 

ותניח תפילין? מי יחזק אותך שיהיה לך סבלנות לאשה  לבית הכנסת כל יום

 והילדים ושתדבר יפה לאשתך?

אני זוכר איזה בן אדם חדש הייתי חוזר מהשיעורים של מוהרא"ש בליל שישי. 

היינו נוסעים ביחד כמה חברים, ובדרך חזרה היינו מרגישים כמו שיצאנו מהמערה 

איר לנו, כולנו עשינו תשובה. איפה שהיה ר' שמעון בר יוחאי וכו', העולם ה

כשמוהרא"ש היה מדבר משלום בית, כולנו סיכמנו בדעתנו: 'זהו זה, אנחנו 

הולכים להתפייס עם האשה ומהיום והלאה לדבר איתה יפה', וכשמוהרא"ש היה 

מדבר מעניין 'התבודדות', כולנו סיכמנו ש: 'זהו זה, אנחנו הולכים לדבר רק עם 

 לא הולכים יותר לרדוף אחרי אף אדם, רק אחריו יתברך'.הקדוש ברוך הוא, אנחנו 

תבוא לשיעור בליל שישי ותרגיש את אותה הרגשה, מוהרא"ש נמצא פה 

ברחוב 'סקילמן', מוהרא"ש נמצא במקום שמדברים ממנו. ברוך ה' המאכלים 

מתבשלים במטבח והלהבות בוערות ואפילו הציפורים מרחפים בכנפיהם, 

אש, ומי שטעם מהמאכלים כבר לא יכול יותר לסבול מדליקים ומכבים את ה

 .(עיין סיפורי מעשיות מעשה יב, מעשה מבעל תפילה)תאוות ממון וכו' 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל דרכיך. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 החיזוק הכי גדול צריכים אלו שמחזקים אחרים

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

 לכבוד מרת ... החשובה תחי', מנהלת "בית פיגא" ברסלב.

אצלי יש חשיבות   ה שאת וכל המורות נהנתן ממה שדיברנו אתמול.אני מקו

מאוד גדולה לתת שיעור פעם בשבוע למורות ולחזק אותן, כמו שחכמינו זכרונם 

ן", החיזוק הכי : "אין מחזקין אלא למחוזקי(ספרי נשא, פיסקא א)לברכה אומרים 
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גדול צריכים אלו שמחזקים אחרים. לכן מלמדים ומורות צריכים הרבה חיזוק כדי 

 להמשיך עם עבודתם הקדושה.

אני נותן כל בוקר שיחה למלמדים מיד אחרי השיעור בגמרא, ואני שמח 

שסידרו שפעם בשבוע יהיה שיעור גם למורות. עכשיו נודע לי שיש מורות מכל 

ינות לשיעורים בקו הטלפוני 'קול ברסלב' ומחיות עצמן עם רחבי העולם שמאז

 זה.

יישר כח גדול ששוב אספת היום את התלמידות הנשואות מ"בית פיגא", כדי 

 לחזק אותן וללמד אותן את העניינים שבינו לבינה.

אם אפשר לקרא גם למרת ... תחי', היא גם כן כמו תלמידת "בית פיגא" והיא 

 זקוקה לשיעורים.

דרישת שלום מהבן שלך ... נרו יאיר. היום בחנתי את הכיתה שלו והוא ענה 

 על השאלות חד וחלק, יש לנו הרבה נחת ממנו.

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

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

... 

~~~~~~~~~~ 

 תתחיל לעבוד על הלוח לשנה הבאה

 יום ה' פרשת משפטים, כה' 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 

 עניינים.... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח בכל ה

יש לי צער מה'לוח שנה' שזה מלא עם טעיות. כל יום כשאני לוקח את ה'לוח' 

כדי להסתכל על השיעורים כסדרן ב'בלי, י'רושלמי, ת'וספתא, נ"ך וכו' יש לי שוב 

 צער למה זה מלא בטעויות, ממש חבל שזה הודפס עם כל כך הרבה שגיאות.

לעבוד על ה'לוח' לשנת אני מאוד מבקש ממך אם אתה יכול כבר להתחיל 

תש"פ ולהביא לי כמה עותקים כדי שאוכל לתת לכמה תלמידים שיעברו על זה 

 וכך הפעם זה לא יצא עם טעויות.
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אל תכעס שאני כותב לך זאת, פשוט ממש חבל שזה יצא כל כך מבולבל בשעה 

שלומדים בהתמדה על פי סדר דרך הלימוד  -כן ירבו -שמתרבים הרבה תלמידים

 ו, כפי שמוהרא"ש סידר.של רבינ

... 

~~~~~~~~~~ 

 יישר כח שנתת את ביתך כדי לעשות את הערב תה

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

 לכבוד מרת ... תחי'.

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

 זור שבזכות מצות הצדקה תצליחי בכל העניינים.... דולר. הקדוש ברוך הוא יע

אני מודה לך שהסכמת לערוך את ה"ערב תה" בבית שלך בעבור הכולל 

 החשוב שלנו.

בזכות שעזרת לאברכי הכולל שילמדו תורה תזכי לראות נחת אצל ילדייך, 

: "דרחים רבנן (שבת כג)שיגדלו יהודים כשרים, תלמידי חכמים, כמו שחז"ל אמרו 

והב תלמידי חכמים), הוו ליה בנין רבנן (יזכה לילדים תלמידי חכמים) (מי שא

דמוקיר רבנן (ומי שמכבד תלמידי חכמים) הוו ליה חתנוותא רבנן (יזכה לחתנים 

 תלמידי חכמים)".

הקדוש ברוך הוא יברך אותכם בכל מילי דמיטב בזכות שעשיתם ביתכם 

: "המארח (ברכות סג)ה אמרו אכסניא לתלמידי חכמים, כמו שחכמינו זכרונם לברכ

תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה", 

מי שמכניס תלמיד חכם בביתו ומי שנותן את ביתו לתלמידי חכמים כדי שיהיה 

להם מקום להתוועד יחדיו, הקדוש ברוך הוא שומר אותו מכל רע ומברך אותו 

 בכל טוב. 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תתחזק להמשיך לעסוק בהפצה

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

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

 בכל דרכיך.בסך ... דולר. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצות הצדקה תצליח 

אתמול בחנתי בכיתה של הבן שלך ... נרו יאיר. אני חייב לומר לך שהוא ידע 

את המשניות כזקן ורגיל, הוא אמר את המשניות עם כזה חיות והתלהבות, ממש 

 תענוג!

יך הרבה הקדוש ברוך הוא יעזור שיגדל יהודי כשר ושתראה ממנו ומשאר ילד

 נחת.

יר, תראה לעסוק ב"הפצה". בוערת אש, ילדים, אני מאוד מבקש אותך ... נרו יא

בחורים ובחורות מסכנים נשרפים ורק הספרים של רבינו יכולים לכבות את האש 

 של ניאוף ולהאיר בהם את האמונה בבורא עולם.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תלמד את בנך שלא יתן שידרכו עליו

ו' שבט, ערב שבת קודש פרשת משפטים, מברכים החודש, כ -בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

אם הבן שלך חוזר מפוחד מהתלמוד תורה ולא רוצה יותר ללכת לשם, תראה 

לדבר עם המלמד, ואם גם זה לא עוזר ואף אחד לא עושה כלום, תלמד את הבן 

 שלך להרביץ חזרה.

ומות הגם שלהרביץ זה לא דרך יהודית אלא דרך של גוים, כמו שכתוב על א

מבוגר וכו' שאם : "הידים ידי עשיו", זה נאמר לגבי אחד (בראשית כז, כב)העולם 

מבזים אותו וכו' יותר טוב לא לענות ולשתוק וכו', אבל ילד שהוא בשיא הגדילה 

שלו, צריך ללמד אותו שלא יפחד מאף אחד שבעולם. ואם יש ילדים שמתלבשים 

ון הוא צריך ללכת לדבר עם המלמד עליו, מרביצים לו ומבישים אותו, דבר ראש

וכו' ואם זה לא עוזר אזי שיחזיר להם מנה אחת אפים. יש דיבור מרבינו: "לפעמים 

 נותנים סטירה".
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לכן אני מבקש ממך שתדבר עם המלמד והמנהל, תספר להם שיש ילד שרודף 

את הבן שלך. זה לא אומר שאותו ילד הוא ילד רע, פשוט צריך לחנך אותו. יש 

ם שהם לא מבינים מה הם עושים כל זמן שהם לא מרגישים את זה על בשרם. ילדי

ואם אף אחד לא מטפל בעניין אזי תלמד את בנך 'הגנה עצמית', איך להגן על 

עצמו וכו' שהוא ידע להציל את עצמו, כי אם לא הוא יהיה קורבן של ילדים אחרים 

 ה' ישמרנו.

ה, אבל צריך ללמד את הילדים הקדוש ברוך הוא יעזור שלא נצטרך להגיע לז

 שלא ישברו מאף אחד בעולם. 

... 

~~~~~~~~~~ 

 מלמד צריך לעבוד בשיתוף פעולה עם ההורים

ערב שבת קודש פרשת משפטים, שבת מברכים, כו' שבט,  -בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר, מלמד בתלמוד תורה היכל הקודש ברסלב.

נהנתי לבחון את הכיתה שלך על המשניות, הילדים היו בקיאים בחומר, מאוד 

רואים את הכוחות שאתה מכניס בהם הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות זה תראה 

 נחת מילדיך.

בנוגע לילד שלא מתנהג כל כך בדרך ארץ וכו' הייתי מייעץ לך לדבר עם 

ים לעשות רק את רצון רוצ -תלמידי היכל הקודש -ההורים שלו. ברוך ה' שההורים

ה'. כולנו הולכים באותו הדרך, אנחנו רוצים לחנך את ילדינו שיהיה להם דרך 

ארץ, אנחנו יודעים שאצל רבינו הדבר הראשון היה דרך ארץ, כמו שאמר רבינו: 

"אם קיסרים ומלכים היו יודעים איך אני מלמד את אנשי דרך ארץ, היו שולחים 

". יש לילד הנ"ל הורים מאוד טובים, הם יעזרו לך את בניהם אלי ללמוד דרך ארץ

 שהילד שלהם יתנהג כראוי וידברו איתו שיתנהג בדרך ארץ.

כמו כן אני מבקש ממך, אם הבן שלי ... נרו יאיר לא מתנהג כל כך בדרך ארץ 

 , תראה מיד להודיע לי, כי אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בעלי דרך ארץ.

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ים לילדים, רבינו אומר תספר כל יום סיפורי צדיק

: "דע, שסיפורי מעשיות מצדיקים הוא דבר גדול מאוד, כי על ידי סיפורים רמח)

מצדיקים, נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך, בחשק נמרץ 
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מאוד", כי כששומעים סיפור מצדיק, הלב מתחיל לבעור בהתלהבות להקדוש 

וא, ונכנס חשק עצום להיות יהודי כשר כשרואים למה זכה הצדיק להגיע ברוך ה

על ידי שעמד בניסיונותיו ורוצים גם כן להיות צדיקים. ובפרט ילדים, מאוד חשוב 

לספר להם סיפורי צדיקים כי כאשר ילד שומע סיפור מצדיק הוא מאוד מתעורר 

 על ידי זה.

 .הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים

... 

~~~~~~~~~~ 

 אסור לתת לילדים להתחצף

ערב שבת קודש פרשת משפטים, מברכים החודש, כו' שבט,  -בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

אשרי ההורים שמחנכים את ילדיהם עוד כשהם קטני קטנים, כי דע לך שכאשר 

שהם צעירים יותר כך הם קשובים הילדים גדלים כבר אי אפשר לדבר איתם וככל 

 יותר.

: "חושך שבטו שונא בנו, ואהבו שחרו מוסר", (משלי יג, כד)שלמה המלך אומר 

מי שאוהב את הבן שלו, אומר לו מוסר, ומי שלא עושה זאת סימן שהוא שונא את 

: מי שלא מחנך (מדרש שמות רבה א, א)דורשים על זה חכמינו זכרונם לברכה  בנו.

חר והוא מרחם עליהם, לבסוף יצאו בניו לתרבות רעה. כמו שראינו את בניו מא

אצל אברהם אבינו שכאשר ראה את ישמעל מגיע לבית עם פסל ומשחק עם זה, 

הוא ריחם עליו ולא אמר לו כלום, עד שהיה צריך לסלק אותו מביתו כדי שלא 

 יקלקל את אחיו יצחק.

: (בראשית כה, כח)תוב וכך קרה גם עם עשיו, יצחק אהב את עשיו, כמו שכ

"ויאהב יצחק את עשיו", הוא אף פעם לא אמר לו שום דבר ולבסוף הוא יצא 

ביום שעשיו  (בבא בתרא טז)לתרבות רעה, כמו שאומרים חכמינו זכרונם לברכה 

עשה עבירה עם נערה  -מכר את הבכורה ליעקב הוא עבר על הארבע עבירות

ר בהקב"ה וביזה את הבכורה. לומדים מאורסת, הרג אדם, כפר בתחיית המתים, כפ

מזה שאם אדם לא אומר מוסר לילדיו עוד כשהם קטנים לבסוף יתחרט על זה 

, ותראה שם תנחומא שמות א, א) ;(מדרש שמות רבה א, אמאוד. כדאי שתסתכל במדרש 
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איך שחכמינו הקדושים מספרים עוד סיפורים כאלו, כגון הילדים של דוד המלך, 

 שאביהם לא אמר להם מוסר ומה שקרה איתם. אבשלום ואדוניה,

את כל זה אני כותב לך כי אני רוצה לעורר אותך על איזו נקודה בחינוך. ראיתי 

איך שהבן שלך ... נרו יאיר מרביץ לך ללא הפסקה ואתה במקום לחנך אותו ולתת 

 לו מכה ביד וכו' על החוצפה שהרביץ לאביו, עושה את עצמך כלא שם לב וכו'.

אני רוצה לומר לך שזו לא הדרך, יכול להיות שאני אשם בזה בגלל שאני מדבר 

כל כך הרבה בשיעורים שאסור להרביץ לילדים. אמת, נכון שמוהרא"ש כל הזמן 

חיזק אותנו שנהיה סבלנים בבית ולא להרביץ לילדים, אבל צריך לדעת, כשזה 

 ו ולתת לו מכה ביד.מגיע לחוצפה, אם ילד מרביץ לאבא שלו, צריכים לחנך אות

חוץ  -מוהרא"ש סיפר לנו שכשהוא היה מלמד הוא לא הרביץ לתלמידים שלו

מחוצפה שאז נתן מכה ביד. וכמו כן שמעתי מכמה אברכים שלמדו בישיבה אצל 

מוהרא"ש, שמתי שהתחצפו מוהרא"ש לא עבר על זה בשתיקה. כמו שאומר 

כי תכנו בשבט לא ימות, אתה : "אל תמנע מנער מוסר, (משלי כג, יג)שלמה המלך 

 בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל".

אני מקווה שזה לא מאוחר מידי, הבן שלך כבר בן חמש ועכשיו זה הזמן 

להוציא ממנו את הטבעים הרעים שיש בו. אם נותנים לילדים לגדול ללא חינוך, 

 בסוף יהיה מאוד קשה איתם וכו'.

ים שצריכים לחנך את הילדים זה טעות שהרבה הורים עושים, הם לא קולט

(ספר דוקא כשהם קטנים ולהוציא מהם את הרגליהם הרעים, כמו שאומר רבינו 

: "צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו". ילד צריך המידות, אות בנים, סימן סד)

לדעת שמילה של אבא ואמא זה מילה! אין מה להתווכח ואין מה להסביר, 

ריך לעשות את זה?" התירוץ הוא: "כי אבא ואמא וכשהילד שואל: "למה אני צ

אמרו", בלי שום למה ומדוע, ואם ילד מרביץ להורים צריך לתת לו מכה קטנה כדי 

 שלא יעשה זאת שוב.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתראה רק נחת מילדיך. 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תשמור שהילדים לא יציקו וירביצו

ערב שבת קודש פרשת משפטים, מברכים החודש, כו' שבט,  -בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר, מלמד בתלמוד תורה היכל הקודש ברסלב.

אשריך שאתה זוכה להיות מלמד וללמוד עם ילדי כיתה א' את האותיות 

 הקדושות ומכניס בהם יראת שמים כדי שיגדלו צדיקים גדולים.

 אשרי חלקיך שאתה עוסק בעבודה קדושה שכזו. חכמינו הקדושים אומרים

שר' יוחנן ראה פעם מלמד שצם, אמר לו: "אסור לך, ומה אם : )ירושלמי דמאי ז, ג(

מלאכתו של בשר ודם את אמר אסור" מה אם אדם שעובד בשביל אדם אחר אסור 

"מלאכתו של הקדוש לו לצום כי הוא לא יוכל לעבוד בחריצות, וזה נקרא גניבה, 

ברוך הוא לא כל שכן ?!" כל שכן מלמד שעובד אצל הקדוש ברוך הוא אסור לו 

לצום, כי הוא צריך כח לעבוד עם הילדים. רואים מכך שמלמד עוסק במלאכתו 

 של הקדוש ברוך הוא, הוא עובד בשביל בורא עולם. 

ילד אני מאוד מבקש ממך, תשים לב שלא יהיה בין הילדים אצלך בכיתה 

שמציק לילדים אחרים. האברך ... נרו יאיר אמר לי שהבן שלו חוזר כל יום מפוחד 

הביתה מאחר שיש ילד שמציק ומרביץ לו, עד כדי כך שהיום הוא לא רצה לבא 

לתלמוד תורה בגללו. היית צריך לשים לב לזה לבד ולהיזהר ששום ילד לא ירביץ 

 ולא ישתלט על ילדים אחרים.

ילדינו על פי תורתנו הקדושה. למרבה הצער אנחנו חיים  אנחנו מחנכים את

היום בין אומות העולם ונכנס ביננו השיטות חינוך שלהם, עד כדי כך שיש הורים 

שלוקחים את השקפותיהם מפסיכולוגים גויים שדרך חשיבתם היא לא על פי 

א התורה. מלמדים את ההורים להכנע לילדים וכו' וכתוצאה מכך הילדים גדלים לל

 חינוך כלל רחמנא לצלן.

אני מבקש ממך שתחנך את הילדים שיהיה להם מידות טובות, תספר להם 

סיפורים על החומרה של מי שמציק וכו', ואם ילד משתמש בידיים, אתה צריך 

להעניש אותו וכו'. לפעמים קורה שילד לא קולט שאם מרביצים זה כואב, לכן 

 מרגיש כאשר מכאיבים לילדים אחרים. צריך לתת לו מכה קטנה כדי שידע איך זה

מוהרא"ש סיפר שפעם באה אשה לרבי מסטמר זכותו יגן עלינו ובכתה שבעלה 

מכה אותה והראת לרבי מסטמר את הסימנים שיש לה מהמכות, תכף ומיד קרא 

הרבי לגבאי וביקש ממנו שיקרא לבעל של האשה, וכשהגיע הבעל לקח הרבי את 
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ו, שאל הבעל את הרבי: "מה עשיתי שהרבי מרביץ המקל שלו והתחיל להכות אות

לי?" ענה לו הרבי: "אני חושב שאתה לא יודע איך זה מרגיש כאשר מקבלים 

 מכות, לכן אני רוצה שתרגיש איך שמכה מכאיבה".

לפעמים צריכים לתת למישהו לטעום מה שהוא עושה לשני. חס ושלום שלא 

רה. האברך הנ"ל אמר לי יקרה דבר כזה שילדים יפחדו לבוא לתלמוד תו

שבשבועיים האחרונים הבן שלו מתדרדר בקריאה מאז שאותו ילד התחיל להרביץ 

 לו.

אני מאוד שמח שאתה מגיע אחר הצהרים ללמוד הלכה בכולל. זה הנחת רוח 

שלי לראות את תלמידי הישיבה אחרי החתונה יושבים ולומדים את התורה 

 הקדושה.

 שתצליח בכל דרכך.הקדוש ברוך הוא יעזור 

... 

~~~~~~~~~~ 
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