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 תחפש בעצמך דברים טובים

 יום א' פרשת תצוה, ה' אדר א', שנת תשע"ט לפ"ק -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

תתחזק אחי היקר, תחפש בעצמך דברים טובים ונקודות טובות, כי אפילו 

 . )ברכות נז(פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון 

אם מוצאים בעצמינו דברים טובים, הערך העצמי עולה ואפשר לעשות 

עוד טוב;  אם מסתכלים על עצמינו בעין טובה, אפשר להסתכל בעין טובה גם 

 יה טוב. על האשה והילדים והכל נה

לכן אני מבקש ממך יקירי, אהובי: תדון את עצמך לכף זכות, תחפש 

דברים טובים שעשית ותתחזק מזה, תקבל חיות מכך שאנחנו יהודים ולא 

 גויים, שאנחנו העם הנבחר אצל ה'. 

 תזכור שאצל רבינו העיקר זה "להחזיק מעמד". 

 ה' יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ה יוסיף לך נסים"טוב והקבתוסיף 

 יום ב' פרשת תצוה, ו' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד החתן היקר ... נרו יאיר.

 קיבלתי את הנדבה עבור הישיבה; יישר כח.

מזל טוב לרגל השידוך שלך. תראה איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה איתך, 

קיבלת שידוך מן השמים, כלה טובה ויקרה, בת תלמיד חכם, ממשפחה נפלאה 

כל זה בזכות המעשים הטובים שאתה עושה ובזכות התורה והתפילה  -וחמה

 שלך וכו'.

פילה עכשיו תראה להוסיף עוד לימודים על השיעורים שלך, להוסיף ת

 והתבודדות והקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות איתך עוד נסים גדולים.
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 תמסור עצמך אל הקדוש ברוך הוא ועל ידי זה תצליח.

 מאת הראש ישיבה שלך.

... 

~~~~~~~~~~ 

 63סיום משניות בפעם ה

 יום ב' פרשת תצוה, ו' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 יאיר.לכבוד ... היקר נרו 

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

את הששה סדרי משנה.  63 -ת אותי בכך שכתבת לי שסיימת בפעם היהחי

להקים אברכים כשרים שלומדים,  -זה חלקי מכל עמלי, זו מטרת הישיבה

 מתפללים ומכבדים את האשה.

אתה צריך לרקוד מרב שמחה על כך שזכית ללמוד ולסיים כל כך הרבה 

מטהרים את האדם מכל כתמי העבירות שלו, אי  פעמים משניות. משניות

 אפשר לתאר ולשער למה אפשר להגיע על ידי לימוד משניות.

בנוגע שהגבאי של בית המדרש 'היכל הקודש' מונסי מבקש ממך שתעזור 

לו וכו', אם הגיע לידך המצוה להציל את בית המדרש במונסי, בודאי תעסוק 

 במצוה זו.

בקש על הצלחתך. גיסך האברך ... נרו יאיר אני חושב הרבה מאוד ממך ומ

מודיע לי כל חודש שאתה עוזר לישיבה עם סכומים מכובדים. אני מודה לך 

 על כך, אך שים לב לא להיות בעל חוב, אני מקוה שאתה לא עושה שום חובות.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצא מכל החובות.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 הילדים בזמן סעודה שלישיתגודל הזכות להחזיק את 

 יום ב' פרשת תצוה, ו' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

יום מכתב על גודל הזכות שיש  לבכהאמת היא שהייתי צריך לכתוב לך 

לך בכך שאתה אוסף את הילדים כל שבוע בזמן סעודה שלישית ושר איתם את 

ל כך שאתה מפעיל את הילדים כל מוצאי שבת ב'אבות הבנים'. הזמירות, וכן ע

 אשריך ואשרי חלקך.

בזה אני מקנא בך. תאמין לי, אם לא הייתי צריך למסור שיעורים וכו' 

הייתי אוסף את הילדים ושר איתם, כי אין עוד זכות גדולה מזו לחנך ילדי 

למסור  ישראל שיגדלו יהודים כשרים, אבל מאחר שמוהרא"ש ביקש ממני

שיעורים, זה מה שאני צריך לעשות. לכן אני כותב לך זאת כדי שתדע את את 

גודל הזכות שיש לך בכך שאתה יושב עם הילדים שבוע אחרי שבוע ומחנכם 

 שיגדלו יהודים כשרים. 

הורים לא קולטים את זה שאפילו ילדים קטנים רואים ומבינים הכל. ילדים 

ת כדי לפטפט ולא אוכל סעודה שלישית, שרואים את אביהם מגיע לבית הכנס

הם יזלזלו בכל העניין של אכילת שלוש סעודות בשבת. השטן אורב שלא 

אומר  -יאכלו שלש סעודות בשבת, כי אם אדם זוכה לאכול שלוש סעודות שבת

תא חזי, בסעודתי אלין, אשתמודעון ישראל, : "(פרשת יתרו, פח) הזוהר הקדוש

היכלא דמלכא, דאינון בני מהימנותא (בא וראה, מי דאינון בני מלכא. דאינן מ

שאוכל שלוש סעודות בשבת מראה בכך שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא ושיש 

לו אמונה) ומאן דפגים חד סעודתא מנייהו, אחזי פגימותא לעילא, ואחזי 

גרמיה דלאו מבני מלכא עלאה הוא, דלאו מבני היכלא דמלכא הוא דלאו 

סעודות בשבת, מראה  הוא (ומי שלא אוכל שלושמזרעא קדישא דישראל 

שהוא אינו בנו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום)",  ועוד אומר הזוהר: "רבי 

 שמעון אמר, האי מאן דאשלים תלת סעודתי בשבתא, קלא נפיק ומכרזא עליה
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אז תתענג על ה'", אדם שזוכה לאכול שלוש סעודות בשבת, : "(ישעיהו נח, יד)

 שמים וקוראת שהאדם הזה יש לו אמונה.יוצאת בת קול מ

אדם שנוטל ידיו לאכילת שלוש סעודות בשבת, הוא כל כך חשוב עד כדי 

: יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות שבת קיח)( כך שהתנא הקדוש רבי יוסי אומר

ולכן רואים שכאשר מגיע הזמן לאכול את סעודות השבת, נופל על בשבת". 

כח ליטול ידיים לסעודה. ילדים שבאים עם  האדם כבדות ועצלות עד שאין לו

האבא לבית הכנסת ורואים אותו יושב בצד ולא משתתף עם כל האנשים 

 שיושבים ביחד, שרים זמירות ונפרדים מהשבת הקדושה, גם הם יתנהגו כך.

לכן אני מודה לך ומבקש אותך שתמשיך עם עבודתך הקדושה. תתחזק 

וך הוא יעזור שתראה נחת אצל והקדוש בר ,ותשמח עם המצוה שבאה לידך

 ילדיך.

בבקשה אם אתה יכול, תאסוף כמה ילדים ובחורים ותכינו ביחד הצגה 

שתתקיים במוצאי שבת. תיקח את אחד המעשיות  'לכבוד סעודת 'שושן פורים

 שסיפר רבינו, ותציגו את זה על פי הדיבורים שמדברים ב'היכל הקודש'.

 בכל העניינים.הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח 

... 

~~~~~~~~~~ 

 בוודאי זה לטובתכם

 יום ב' פרשת תצוה, ו' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן.-בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר וזוגתו תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

אתם צריכים מאוד לשמוח שהקדוש ברוך הוא שמר אתכם מדברים לא 

צריך להיות ילד לא בריא, ראו להתרחק  טובים וכו'. זה סימן שלא עלינו היה

 מהעצבות ורק תשמחו על הנסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה עמכם.

בדרך כלל אחרי החתונה יש מחשבות האם יהיה ילדים או לא, מה שקרה 

 צריך לחזק אתכם שיהיה לכם ילדים ואתם תזכו בעזרת ה' לזרע ברך ה'.
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זה לראות ולשמוע מהתלמידים תכתוב לי את הסיומים שלך, הנחת שלי 

שלי שהם לומדים ומתפללים אחרי החתונה ומתנהגים כפי הלימודים שלמדו 

 בישיבה.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחו בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תסכים להתנהל באופן שהקבה מנהיג את העולם.

 לפ"קב' פרשת תצוה, ו' אדר א', שנת תשע"ט   -בעזרת ה' יתברך 

 לכבוד ... נרו יאיר.

בבקשה ממך אח יקר, תפסיק לריב עם אשתך, האווירה בבית שלכם פשוט 

גיהנום, יום ולילה אתם עסוקים בטענות אחד על השני. בבקשה, תפסיק לריב, 

תכבה את האש שבוערת בבית. אתה חושב שזה שצודק הוא המאושר?! רק 

 ר מאדם שיש לו שלום בית. אדם שנותן ומוותר הוא המאושר, אין יותר מאוש

ּוְכֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ְּבַעְצמֹו, : "(ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פב)רבינו הקדוש אומר 

", כשאדם רואה שהכל הולך ההיפך ממה ֶׁשהֹוֵלך לֹו ֶׁשּלא ְּכֵסֶדר ֵיַדע, ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּגְדלּות

אבל לרבינו יש הוא רוצה לנהל את העולם.  -שהוא רוצה שידע שיש לו גאווה 

", שיחזור בתשובה, שיוריד את ַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְוַיְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹועצה עבורו: 

 הראש ויסכים להתנהל באופן שהקב"ה מנהיג את העולם. 

תאמץ את מידת הסבלנות והכל יתהפך לטובה. צריך הרבה לבלוע בחיים 

ַוַּיְרא : "ראשית מט, טו)(בואז זוכים לשלוות הנפש. מוהרא"ש מסביר את הפסוק 

', אם רוצים ַוַּיְרא ְמֻנָחהוגו'; ' "ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל

', צריך לקבל ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל' -לזכות למנוחה, להרגיש את הטוב בחיים 

 ולהסכים לסבל, צריך שיהיה סבלנות, וכך חיים במנוחה. 

 ה' יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
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 תתעורר משנתך העמוקה

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפ"ק -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

כמו השני בבקשה ממך יקירי, תתעורר משנתך העמוקה, אתה נראה 

למלכות שנרדם והבת מלך מחפשת אותו, מנסה להעיר אותו, אבל לא מצליחה 

. כך גם אתה, למרות כל החיזוק שאתה מקבל אתה עדיין )סיפורי מעשיות, מעשה א(

 בכזאת עצבות ומרה שחורה. 

אתה יכול לצאת מהמצב הזה רק אם תתחדש. פעם היה לך כזה רגש בכל 

ליה. קח לדוגמא את המקווה: פעם, בתחילת נקודה שרבינו הקדוש מדבר ע

 התקרבותך היה לך כ"כ הרבה מוטיבציה, היית רץ למקווה כמו בחור צעיר.  

תטבול במקווה ותשיל מעליך את כל בבקשה, תתחיל מחדש, לך 

ַעל ְיֵדי ְטִביַלת : ")ספר המידות, אות המתקת הדין, סימן כב(העצבות, כמו שרבינו אומר 

ַהִּמְקֶוה : ")שם, סימן פא(רבינו  ", עוד אומר.ֵּטל ַהָּצרֹות ִויׁשּוָעה ָּבָאהִמְקֶוה ִנְתּבַ 

  למקווה מורידים את כל הדינים. לכים", אם הוַמְמִּתיק ַהִּדין

הולך למקווה תתכופף ותבטל את עצמך לה'; מוהרא"ש אמר  כשאתה

מתכופפים ונכנעים לה'. כל פעם  -שעיקר הכוונה של מקווה זה 'ביטול' 

שטובלים נכנעים שוב לה'. זה בעצמו שאדם מתפשט לגמרי, יורד למקווה, 

 זה מנקה ומטהר את האדם.  -ושם מתכופף ונכנע לה' 

בקול רבינו, ואם לא שומעים בקול , חסיד ברסלב זה מי ששומע תזכור

רבינו חבל על הזמן להגיע לכאן. תאמין לי שיגיע זמן שתחשוב: 'חבל שלא 

קיימתי את העצות'. יקירי, אני כותב לך כי אני אוהב אותך ורוצה בהצלחתך, 

תאמין לי שאתה לא יכול לתאר לעצמך כמה אני עסוק, ועם כל זה אני מתאמץ 

 ים ויהיה לך טוב. לכתוב לך. תפנים את הדבר

 ' יעזור שתצליח בכל העניינים.ה

... 

~~~~~~~~~~ 
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 רק עם התורה אפשר לנצח את היצר הרע

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

 קיבלתי את הנדבה עבור הישיבה, יישר כח.

אני מאוד שמח שאתה מגיע מידי בוקר לשיעור גמרא. הלוואי שכל 

התלמידים יתחזקו בעניין לימוד דף גמרא כל יום, כי רק עם התורה אפשר 

 להישאר יהודי ולהחזיק מעמד בנסיונות הכי קשים.

בראתי : אמר הקדוש ברוך הוא קידושין ל)( חכמינו זכרונם לברכה אומרים

תבלין", על ידי לימוד תורה אפשר לנצח את היצר יצר הרע, ובראתי לו תורה 

הרע. בפרט שקיבלנו מתנה מרבינו את ה"סדר דרך הלימוד", כל אחד יכול 

 ללמוד, אפילו אם לא מבינים את הלימוד, אומרים את המילים כסדרן.

 :(קידושין לד) תתחזק ותשמח את אשתך, חכמינו זכרונם לברכה אומרים

 המצוות. וה ככלזה מצ –"אשה, בעלה משמחה" 

... 

~~~~~~~~~~ 

 תקנה מזוזות רק מסופר ירא שמיים

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

 קיבלתי את הודעתך.

סופרים  קיימיםבוודאי כדאי שתחליף את המזוזות בביתך, כי לצערנו הרב 

קלים וריקים. לאחר חתונתי למדתי סופרות וכך יצא לי להסתובב בין סופרים, 

פעם הייתי במקום ששם היו כמה סופרים שכותבים יחד, והייתי עד למקרה 

יד ספר מזעזע איך שסופר אחד התעצבן על סופר שני וצעק עליו ניבול פה ל

תי משם ויותר לא רציתי להיכנס חרתורה פתוח! נכנסתי בבהלה ופחד ומיד ב

למקום שכותבים עם קלות ראש. רחמנות על אלו שמשלמים הרבה כסף מפני 



 ִמיִניְׁש  ַּפְרַׁשתִאיׁש ֱאמּונֹות | |  י

 

שחושבים שהסופר הוא ירא שמיים, כי כלפי חוץ הוא הולך עם שטריימל 

 ..טשע (חליפה של שבת), בשעה שהוא עדיין רחוק מאוד מהקדושהעובעק

לכן תיצור קשר עם האברך ... נרו יאיר כי הוא הולך למקוה לפני שהוא 

 כותב וכן לומד הרבה משניות וגמרא.

את המזוזות הישנות אתה יכול למכור לסופר אבל תגיד לו את השם של 

 הסופר שכתב אותן.

אני לא יודע אם הבן שלך סיפר לך, נתתי לו מתנה סט ששה סדרי משנה 

מילים חמות כדי לתת לו חשק ללמוד בכל יום משניות עם הקדשה של כמה 

וביקשתי ממנו שיספר לי מתי שהוא עושה 'סיום'. תמסור לו שאני מחכה 

 לשמוע 'סיום' ממנו.

היה 'יום  (ו' אדר א')כמובן שאני מחכה לשמוע גם ממך 'סיומים'. אתמול 

מספר  השנה' של חברנו יעקב מאיר חשין עליו השלום אשר נהרג בתאונה לפני

שנים, הוא זכה ללמוד ולסיים את 'כל התורה כולה'. הוא כתב במחברת 

עשה, וכשמצאו את המחברת ראו שכתב שם: "ובמשך שהייתה לו כל 'סיום' ש

תקופה קצרה של כמה שנים גמרתי כל התורה: תורה, נביאים כתובים, ששה 

טור  סדרי משנה, גמרא בבלי ירושלמי, תוספתא וכל המדרשים, רמב"ם,

 ושולחן ערוך וכו' וכו'".

(שיחות הר"ן, ר עכשיו טוב לו מאוד בשמיים, יש לו מה לאכול. רבינו אומ

שלמעלה בשמיים בוכות הנשמות: "אנחנו צריכות אוכל", אבל כאשר : סימן כג)

אוכל הן בוכות: "אנחנו לא צריכות אוכל פשוט, אנחנו צריכות  ןמביאים לה

 פרקי משניות".

 וא יעזור שתצליח בכל דרכך.הקדוש ברוך ה

... 

~~~~~~~~~~ 
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 יהודי צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא

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

 לכבוד ... היקר נרו יאיר. 

 קיבלתי את הנדבה עבור הישיבה, יישר כח.

אשתך תקרא למומחה וכן כדי להרגיע את  ,ראה לבדוק את המזוזות שלך

 שיבדוק האם יש אצלך בבית קן של סנאים וכך היא תסכים לחזור הביתה.

כל המקרה שקרה זה מן השמיים להראות לך שצריך לחיות עם הקדוש 

ברוך הוא. אפשר לקנות בית, לשפץ אותו וכו' ופתאום נכנסת חיה קטנה, סנאי 

צה לשמוע מהבית קטן, וכבר אשתך והילדים ברחו להורים שלה והיא לא רו

 החדש וכו'.

רואים מכך שצריך תמיד לחיות עם הקדוש ברוך הוא ולמסור עצמינו 

 אליו, כי ברגע ששוכחים ממנו וכו' כבר כלום לא שווה. 

 אני יכתוב מכתב לאשתך כדי להרגיע אותה וכו'.

 .הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל העניינים

... 

~~~~~~~~~~ 

 השמירה החזקה ביותר לאדםאמונה היא 

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד מרת ... תחי'.

בעלך סיפר לי את המקרה עם הסנאי וכו' ומאז את לא רוצה לחזור הביתה. 

כתבתי לו שיבדוק את המזוזות בבית וכן שיקרא למומחה וכו' כדי שדבר כזה 

 לא יקרה יותר.

עי לך, אין עוד שמירה חזקה לאדם כמו 'אמונה', כאשר אדם מכניס ד

בעצמו אמונה ומשנן לעצמו: 'אף אחד לא יכול לעשות לי כלום' ושר 'ה' הוא 

 פה' ואומר לעצמו תמיד 'ה' שומר עליי', על ידי זה הוא תמיד שמח ורגוע.
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ולכן אם תכניסי בעצמך את העצה הזו של 'אמונה' כבר לא תפחדי יותר 

 לא מכלב גדול ולא מסנאי קטן. -משום דבר

תודי לקדוש הברוך הוא על הבעל היקר שיש לך, כל הזמן אני מקבל 

תמונות מהשיעור גמרא ב'היכל הקודש' בלומינגראוו, אני רואה בתמונות איך 

 שהוא לומד בכל לילה וכן הוא מספר לי תמיד 'סיומים' שהוא עושה.

 הוא, יסתלקו ממך כל הפחדים. על ידי שתמיד רק תודי לקדוש ברוך

... 

~~~~~~~~~~ 

 הדמיון של הנ' נח'

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד מרת ... תחי'.

מאוד כואב לי לשמוע שהמנהלת של הבת שלך ביקשה ממנה להגיע לבית 

לכבוד ראש חודש אדר והבת שלך הרגישה מאוד  ,הספר עם כיפה של 'נ' נח'

 מבוישת וכו'.

מה אפשר לעשות שהס"מ פעל זאת בבית דין של מעלה?! הס"מ אמר 

לבית דין של מעלה שהוא מסכים שהנשמה של רבינו תרד לזה העולם רק 

 בתנאי שהוא יעשה צחוק מרבינו.

שה ז' מזבוב (סיפורי מעשיות, מע בוודאי את מכירה את הסיפור שסיפר רבינו

מה שקרה עם נשמתו לפני שירדה לזה העולם, איך שהסמ"ך מ"ם צעק:  ועכביש)

"רבונו של עולם, אם הנשמה הזו תרד לזה העולם, מדוע בראת אותי?" ענו 

לו: "הנשמה הזאת מוכרחה לרדת לעולם, לך וחפש עצה לעצמך", הלך הס"מ 

ר הס"מ: "הנשמה הזאת לדרכו ומאוחר יותר חזר עם זקן כפוף צוחקים יחד, אמ

יכולה לרדת, לי כבר יש עצה", העצה היא שיעשו שיגעון מה'נ' נח', יצחקו 

 וכו', וכך כולם יפחדו מברסלב.

תחזקי את ילדייך שלא ישברו מזה, תסבירי להם מהי חסידות ברסלב, 

שהיה יהודי בעיר טבריה תספרי להם את הסיפור סבתא שהמציאו מה'נ' נח'', 
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אל אשכנזי ז"ל, יהודי שמח, הוא לא יכל לראות איך שרודפים את בשם ר' יו

ר' ישראל בער אודסר ז"ל מפני התקרבותו לרבינו, הוא שם לו בתוך הליקוטי 

מוהר"ן פתק שבו כתוב: 'פתקא מן השמים' עם המילים נ' נח' ומזה נעשה כל 

ינו השיגעון של ה'נ' נח''. הוא רק רצה לשמח אותו שיחשוב שקיבל פתק מרב

 וכו' ומזה אנחנו סובלים עד היום הזה, אבל אין לזה שום שייכות עם ברסלב!

אני שולח לך מכתב שתעבירי למנהלת. תכניסי את זה במעטפה סגורה 

 כדי שילדייך לא ידעו מזה וכך ימשיכו לכבד את המורות והמנהלת.  

... 

~~~~~~~~~~ 

 נח' אין שום קשר לברסלב'ל'נ' 

 ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. ג' פרשת תצוה,יום -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד המנהלת החשובה מ ... בעיר אלעד, תחי'.

אשריך ואשרי חלקיך שאת זוכה לחנך את בנות ישראל במסירות רבה 

ומלמדת אותן את הגדולה והיופי של מי שהולך בדרך התורה והיראה. הקדוש 

 העניינים.ברוך הוא יעזור שתמיד תצליחי בכל 

אני רוצה לכתוב לך בקשר לעניין שקרה אצלך בבית הספר מה שאין לזה 

שום דרך ארץ, אני חושב שמן הסתם לא ידעת ולא חשבת מה שאתם עושים. 

וזה העניין מה שעשו אצלכם בראש חודש אדר, שביקשו מהבנות להביא כיפות 

 נח'. שכתוב עליהן את שמו של הרבי מברסלב בדרך צחוק וליצנות: נ'

הרבה אנשים טועים בכך שחושבים ש'נ' נח' זה עניין שקשור לברסלב, 

מה שבאמת זה בושה גדולה בשבילנו ובשביל הרבי שלנו. תתארי לעצמך 

שיקחו את השם של הרבי שלך ויכתבו את זה על כיפות ועל קירות וכו', בוודאי 

לנו חסדי  זה היה כואב לך, לכל החסידים ולכל היהודים. בדיוק כך זה כואב

 ברסלב שמזלזלים בצדיקים גדולים.

לצערנו את לא היחידה שעושה זאת, הרבה תלמודי תורה ובתי ספר 

עושים זאת ולא חושבים על גודל החומרה של מי שמלגלג על צדיק. רבינו 
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 ַהַּצִּדיק ָיכֹול ַלֲענׁש ֶאת ָהָאָדם ְּבִמיָתה, ֲאִפּלּו :פר המידות, אות צדיק, סימן פח)ס( אומר

 םאומרי ", כמו שחכמינו זכרונם לברכהַעל ְיֵדי ֲחִליׁשּות ַּדְעּתֹו, ֲאִפּלּו ְּבָטעּות

ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ֶׁשא ִתָּכֶוה, ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן : "(אבות ב, י)

 ".ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת ָׂשָרף

ך הוא יעזור שבזכות שנכבד את כל הצדיקים, נזכה בקרוב הקדוש ברו

 להגאל מהגלות, אמן.   

... 

~~~~~~~~~~ 

 תתחיל את היום עם לימוד גמרא

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר, הלומד בכולל "היכל הקודש" ברסלב.

 קיבלתי את הנדבה לישיבה, יישר כח.

אני מאוד שמח לשמוע איך שאתה לומד בהתמדה דף גמרא בסדר 

 הראשון שיש בכולל.

יום שמתחילים אותו עם לימוד גמרא הוא יום אחר לחלוטין, ההרגשה 

של דף גמרא  שהולכים איתה לעבודה היא אחרת והמח מחשבה אחרת, כי הכח

הוא כל כך קדוש ומיוחד שזה משנה את השמיעה, הראיה והמחשבה של 

 האדם.

מזל טוב לרגל החלק'ה של בנך נרו יאיר. הקדוש ברוך הוא יעזור שתראה 

 נחת יהודי ממנו ביחד עם אשתך שתחי'.

 -אשריך ואשרי חלקך שלא הטעתה את עצמך בחלק'ה, כל החלק'ה

עלו לך פחות ממאה דולר, יהי רצון  -והלחיים הציצית, כיפה, שקיות ממתקים

 ש"כן יכנס לחופה ולמעשים טובים" בלי שום חובות ובלי שום כאבי לב. 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 פרנסה באה רק מהקדוש ברוך הוא

 יום ג' פרשת תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

 עבור בישיבה, יישר כח.קיבלתי את הנדבה 

אני רוצה לחזק אותך עכשיו בתקופה הזו שפיטרו אותך מהעבודה, ואתה 

 מסתובב מודאג מאיפה תביא פרנסה הביתה.

  פרנסה באה רק הקדוש ברוך הוא!!!דע, זכור וחקוק היטב בעצמך: 

לרגע אחד אל תאבד את העשתונות חס ושלום, אל תאשים את עצמך שלא 

הולך לך בכלום ואתה מאבד פרנסה אחת אחרי השניה, זה לא קשור אליך כלל, 

אלא רק בכדי לנסות אותך האם תמשיך להיות שמח כפי המעשה שסיפר רבינו 

 .מבעל בטחון

 אחי היקר, חזק ואמץ ואחוז עצמך בכל כוחך.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ההרס שנגרם לאדם ברוחניות וגשמיות על ידי סרטים

 תצוה, ז' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן.יום ג' פרשת  -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... נרו יאיר.

אני מאוד מבקש ממך ... היקר, במקום לצפות בסרטים קח משניות ותאמר 

 פרק אחר פרק, זה יטהר את נשמתך מכל הכתמים.

סרטים הם חתיכת שקר ודמיון. הם שורפים את המח של האדם ועל ידם 

מאבדים את הכל. אל תתן לעצמך ליפול ברשתו של היצר הרע שאומר לך: 

'את זה מותר לראות' 'הסרט הזה לא כל כך נורא', כי זה אחד מהדרכים שלו 

לתפוס את האדם בציפורניו הרעות, הוא משכנע את האדם להסתכל בדברים 

ים עד שהוא נופל רחמנא לצלן בתוך הזבל והלכלוך וברגע שנופלים שם סתמי

פעם אחת כבר רע ומר מאוד. הסרטים גורמים לאדם להיות אדם רע, הם 
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שורפים את המח והחשיבה של האדם, אין כבר שום רגש לאשה ולילדים 

 ומאבדים את הרגש לתפילה והלימוד.

כלוך פון' שלך, או לכל אני מבקש ממך! אני בוכה אליך! תזרוק את ה'ל

הפחות תסנן אותו. כמספר הפעמים שמוהרא"ש כתב שלא להחזיק 'לכלוך 

מי שמציית מה שמדברים פה בישיבה, זוכה לחיים  -פון'... כך אני יגיד לך

 מאושרים.

לפני שאתה הולך לישון, תתוודה על היום שעבר עליך, תגיד לקדוש ברוך 

י יהיה יהודי כשר". הכמה מילים הללו הוא: "תסלח לי על היום הזה, מחר אנ

עושים רושם גדול למעלה בשמים, הכמה דיבורים הללו מסלקים את כל 

 העונשים שהמקטרגים רוצים להביא על האדם.

 לילה טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 לה' יש דרכים משלו איך לפרנס את האדם

 טן.יום ד' פרשת תצוה, ח' אדר א', שנת תשע"ט לפרט ק -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... נרו יאיר.

בנוגע למה שאתה עובר עם הפרנסה וכו', אני יכתוב לך מעשה 

שמוהרא"ש סיפר: פעם בא יהודי לחפץ חיים זכותו יגן עלינו בבכיות ואמר 

מתה". היה ליהודי הזה  -זאת שנותנת לי את הפרנסה -לו: "רבי, הפרה שלי

יה מתפרנס. בוקר אחד פרה שאותה היה חולב ולאחר מכן מכר את החלב וכך ה

הוא נכנס לחווה ומצא את הפרה מתה, היהודי היה מאוד מודאג מה יהיה 

הלאה. החפץ חיים ניסה להרגיע אותו, אבל היהודי בכה וצעק שהוא הולך 

למות מרעב משום שאין לו פרנסה, אמר לו החפץ חיים זכרונו לברכה: "מי 

ימשיך לפרנס אותך, חס זה הקדוש ברוך הוא, והוא  -שנותן לך את הפרנסה

ושלום אסור לחשוב שהפרנסה שלך הגיע מהפרה, אלא רק הדרך שהיה לך 

 פרנסה היית על ידי הפרה ועכשיו הפרנסה שלך תגיע בדרך אחרת".
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את הסיפור הזה תכניס טוב בעצמך, אל תחשוב לרגע אחד שהפרנסה שלך 

, או מגיע מהעבודה ואם תאבד את העבודה אתה תגיע לחרפת רעב וכו'

מחשבות אחרות שנכנסות באדם: 'מה יהיה?' 'איך יהיה לי כסף?' רק תסמוך 

 על ה', לקדוש ברוך הוא יש כבר את הדרכים שלו איך לתת לך פרנסה.

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל דרכך.  

... 

~~~~~~~~~~ 

 תרחם על אשתך

 תשע"ט לפרט קטן.יום ד' פרשת תצוה, ח' אדר א', שנת  -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אשתך היית אצלי היום ואמרה לי שהיא מאוד אוהבת אותך, גאה בך 

ומאוד מחזיקה ממך. אמרתי לה שאני זוכר אותך עוד בתור בחור איך שהיה 

 לך לב רך והיית אהוב על כולם.

היא רק אומרת שהרבה פעמים היא מרגישה מיותרת ושאף אחד לא צריך 

 אותה, וזה גורם לה להרגיש עצובה ושבורה.

אני מבקש ממך יקירי, תדבר יפה אל אשתך, תרחם עליה הרי רק אתה 

תרוויח מכך. היא תפרח ותעשה הכל עבורך, אם היא תרגיש שהיא שווה משהו 

 בוודאי היא תרצה לגור איפה שאתה רוצה.

 תודה רבה על העזרה הקבועה שלך לישיבה.

המילים שלי בצורה חיובית. אני לא רוצה כלום,  אני מקווה שתיקח את

 .שלךרק לעזור לאשה 

 יואל בן ריצא רעכיל.    

... 

~~~~~~~~~~ 
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אם אדם חזק בהתקרבותו לרבינו אזי כל ה'מניעות' נהפכים 

 ל'נעימות'

 יום ד' פרשת תצוה, ח' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... נרו יאיר.

ד מבקש אותך שתמשיך להיות חזק עם ההתקרבות שלך לרבינו, אני מאו

 אל תתן לעצמך להשבר מ... וכו' שרוצים רק לרחק אותך מרבינו הקדוש.

דע לך שכל מקורב חדש עובר מה שאתה עובר; מנסים לדבר את כל סוגי 

הלשון הרע, מאימים וכו', אבל אם האדם חזק בעצמו לא לעזוב את רבינו 

ם מניעות' נהפכים ל'נעימות', כמו שראינו בדף גמרא של היוהקדוש אזי כל ה'

שרבי אבא עבד אצל גוי רומאי, והיה תופר לו בגדים. יום אחד הגוי : )(שבעית, י

הביא לו חתיכת בשר נבילה וכיבד אותו לאכול מהאוכל הזה, אמר לו רבי אבא: 

אתה לא  "אני יהודי ואסור לי לאכול מהאוכל הזה", ענה לו הגוי בכעס: "אם

אוכל את הבשר הזה, אני יהרוג אותך", אמר רבי אבא: "אתה יכול להרוג אותי.  

אני יהודי ואסור לי לאכול את זה", אמר הגוי לרבי אבא: "טוב שלא אכלת את 

הבשר הזה, אם היית אוכל מזה הייתי הורג אותך, כי :"או יהודיי, יהודיי! או 

יהודי וגוי כמו גוי". שמעתי פשט  יהודי צריך להתנהג כמו -ארמאי, ארמאי!"

על זה מחסיד ברסלב שאותו דבר עובר עלינו חסדי ברסלב, מציקים לנו 

ורודפים אותנו שנעזוב את רבינו, אבל מאוחר יותר כאשר רואים חסיד ברסלב 

 חזק עם רבינו ולא עוזב אותו, אזי עוזבים אותו ומתחילים לשבח אותו.

יצר הרע, תמשיך עם מעשיך אני מאוד מבקש אותך, אל תשבר מה

הטובים, תמשיך להגיד משניות ודפי גמרא אפילו שצוחקים ממך, ככה זה 

בהתחלה. גם לרבי נתן היה בתחילת התקרבותו רדיפות נוראות מאביו, עד כדי 

דבר שלא  -כך שאביו ניסה לשכנע את אשתו של רבי נתן שתתגרש ממנו

התגרש וכו' אבל אבא שומעים מעולם! שומעים על אבא שיגיד לביתו ל

זה עדיין לא שמענו. אך מאוחר יותר  -שידבר עם כלתו שתעזוב את הבן שלו

נתן". רבי נתן לא הרגיש נח עם כך שאביו ר' היה אביו של ר' נתן קורא לו "
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נתן?" אמר לו אביו:  ר' , והיה אומר לאביו: "למה אתה קורא ליר'קורא לו 

 אותי"."מה אני יעשה, אתה הבן היחיד שמכבד 

רואים מכך אפילו שבתחילת ההתקרבות יש מניעות וכו', אבל אם 

 רבינו ומתנהגים בדרך ארץ, הכל מתהפך לטובה.את תים ימצי

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל דרכך 

... 

~~~~~~~~~~ 

 השבח והודאה לבורא עולם על השידוך של בני

 שנת תשע"ט לפרט קטן.יום ה' פרשת תצוה, ט' אדר א',  -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... נרו יאיר.

השבח לבורא עולם על החסד הגדול אשר עשה עמי שבני שלמה נרו יאיר 

עם ביתו של חברי היקר ר' יואל טייטלבוים  -ט' אדר א' -השתדך אתמול בלילה

 נרו יאיר.

ליבי מלא בהודאה לקדוש ברוך הוא על הנסים שתמיד עושה עמי, בפרט 

עם בחורה כשרה , דול שיכולתי לשדך את בני בצעירותועכשיו על הנס הג

ממשפחה טובה וחמה, אני מאוד שמח על כך ומאחל לך שגם אתה תזכה לשדך 

 את ילדיך בצעירותם ותזכה לדורות ישרים ומבורכים.

 -אני מאוד מבקש אותך, אל תשבר וכו', תקיים את העצה שנתן לנו רבינו

'התבודדות'. לך לפינה שאף אחד לא נמצא שם ותשפוך ליבך לפניו יתברך 

כמו שהיית מדבר עם חברך הטוב, תגיד לו הכל, תספר לו את כל הפרשיה 

שאתה עובר עם כל הפרטים וכו', אל תחשוב: 'למה אני צריך לספר את זה 

 (רעיא מהימנא קדוש ברוך הוא? הרי הוא כבר יודע הכל', כי הזוהר הקדוש אומרל

אל יאמר האדם: 'למה צריך לספר לקדוש ברוך הוא הכל, והא : , דף מ)פרשת בא

הרי הוא יודע כבר הכל! "כל מה דהוה" כל מה -קודשא בריך הוא ידע כלא 

קמיה, על מה שהיה "ויהוי לבתר דנא" וכל מה שיהיה "אמאי פרסומא דא 

דאיהו עבד ואיהו ידע", למה צריך לספר לקדוש ברוך הוא?', אומר הרעיא 
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שזו הנשמה של משה רבינו שהייתה מתגלה לתנא הקדוש  -מהימנא הקדוש

אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה, אף על  -רבי שמעון בר יוחאי

מה שעובר עליו, פי כן צריך האדם לשוחח עם הקדוש ברוך הוא ולספר לו כל 

 גם הדברים הטובים וגם הרעים, וכך אדם זוכה לסלק את כל הרע ממנו.

אני אודיע מאוחר יותר אם יהיה שיעור הערב לאברכים, יכול להיות 

 שיהיה 'לחיים' היום בקרית יואל ואצטרך לנסוע. 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח בכל דרכך.

... 

~~~~~~~~~~ 

 הכל השבת תרקוד מרב שמח

 יום ה' פרשת תצוה, ט' אדר א', שנת תשע"ט לפרט קטן. -עזרת ה' יתברךב

 לכבוד ... נרו יאיר.

הנה מגיעה אלינו השבת הקדושה, אני מבקש ממך שתראה להתחזק עם 

 כל הכוחות להיות רק שמח בשבת.

מספרים על הבאר מים חיים הקדוש זכותו יגן עלינו שבשבת הוא היה עם 

כל השבוע, ראו על הבגדים שלו איך שהם קצרים עליו ראש אחד גבוה יותר מ

יותר מימי השבוע. מוהרא"ש מסביר את זה שהוא היה כל כך שמח במשך כל  

השבת, והיה קופץ ורוקד כל השבת, שראו אותו עם ראש אחד גבוה יותר מרב 

 שמחתו הגדולה.

כל השבת תרקוד בשמחה: "ברוך שלא עשני גוי, אני יהודי ואני שומר 

. אני לא נוהג בשבת, אני לא מעשן בשבת, אני לא משתמש בפלאפון שלי שבת

(ליקוטי שאמר בשבת", רבינו הזהיר אותנו להיות שמחים במשך כל השבת, כמו 

: "צריך לזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות מוהר"ן, חלק ב', סימן יז')

מחה גדולה בשבת השבת גדולה ויקרה מאוד, והכלל, שצריך לנהג ש וקדושת

 קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על ה'".

 לילה טוב.
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