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 לא לצחוק ולהפריע באמצע השיעור

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

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

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

המשיכי להתנהג יפה ובדרך ארץ; אל תסתכלי על הבנות שמפריעות 

אלו הבנות שמדברות וצוחקות בשיעור הן בנות באמצע השיעור. על פי רוב 

מסכנות שמחפשות יחס, לכן הן עושות שטויות באמצע השיעור כדי שבנות 

אחרות תסתכלנה עליהן ותצחקנה יחד איתן וכו'. אני מאוד מבקש אותך 

שתמשיכי להתנהג בדרך ארץ, אל תתייחסי למה שאחרות עושות, רק תקשיבי 

ל מה שמבקשים ממך, כך תגרמי לי נחת רוח מה שהמורה מלמדת ותצייתי לכ

 גדול.

את יכולה להראות את המכתב הזה לחברותיך, שתדענה שאם הן צוחקות 

בזמן שהמורה בכיתה, הן גורמות לי צער גדול, ואם הן מתנהגות כפי שצריך 

 להתנהג, הן גורמות לי נחת רוח.

מן אמא שלך שתחי' סיפרה לי שהדרך ארץ שלך בבית זה משהו יוצא 

 הכלל; את מקשיבה לאמא שלך כל כך יפה ויש לה נחת רוח ממך.

 את גאווה לבית ספרנו "בית פיגא".

 מה שאת צריכה תבקשי רק מהקדוש ברוך הוא.

... 

~~~~~~~~~~ 

 הדרכה לנהגי ההסעות של המוסדות.

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

 יאיר.לכבוד ... נרו 

 אני מודה לך על עזרתך עם ההסעות של המוסדות.
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היות שיש נהגים חדשים שלוקחים ומחזירים את ילדי התלמוד תורה 

שלנו, אני רוצה שתעשה אסיפה לכולם, גם למי שמסיע את הילדים מניו ג'רזי 

סיטי ותקריא להם את המכתב שאני שולח לך פה, אני לא רוצה שיהיו בעיות. 

חת אחריות המוסדות אלא עניין פרטי וכו', אבל הם מסיעים אפילו שזה לא ת

 את הילדים שלנו ואני רוצה להעביר לנהגים הדרכות חשובות.

 הקדוש ברוך הוא יעזור של יצא שום מכשול תחת ידינו.

... 

 

 לכבוד ... היקר נרו יאיר.

אני מאוד מעריך אותך על כך שאתה מסיע מידי יום את הילדים לבית 

וד תורה, ומחזיר אותם חזרה לביתם; בכך אתה עוזר לי להחזיק הספר ולתלמ

 את מוסדותינו הקדושים "היכל הקודש ברסלב".

אתה לא יכול לתאר לעצמך כמה גדול זכותך למעלה בשמים בכך שאתה 

לוקח חלק בתורה והתפילה של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, 

וש ולפרסם לכל העולם את עצותיו זכות עצומה לשמש את רבינו הקד זהוכן 

 וכו'.

אני כותב לך פה כמה נקודות שתשים לב בזמן שאתה אוסף ומחזיר את 

 הילדים:

שעה שאתה מסיע את הילדים, הן הבנים והן הבנות לבית ב -א 

הספר/תלמוד תורה או מחזיר אותם לביתם מהבית ספר/תלמוד תורה, בשום 

פנים ואופן אל תפעיל דיסקים של ליצנות. לצערנו נכנס בין החסידים כל מיני 

סיפורים לילדים עם ליצנות, שמאוד מזיקים לשומעים אותם; בפרט ילדים 

קדושים וטהורים אסור להשמיע להם את זה. לכן אני לא רוצה שהם עדיין 

שיפעילו שום דיסק שמספרים בו סיפורים על החגים מלאים עם ליצנות, לא 

בתלמוד תורה, לא בבית ספר ולא בהסעות, אפילו שהמוצאים לאור של 
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הדיסקים הללו הולכים עם שטריימל ובעקעטשע (חליפה של שבת) ונראים 

 .ותםזה רעל לשומע אכמו חסידים, כי 

וכן תיזהר לא להדליק שירים של זמרים ללא יראת שמים. רבינו הקדוש 

: "ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ְנִגיָנה ִמְּמַנֵּגן ָרָׁשע, ָקֶׁשה לֹו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ג)אומר 

לֹו", ברוך ה' יש היום  ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמַע ִמְּמַנֵגן ָּכֵׁשר ְוָהגּון, ֲאַזי טֹוב

הרבה דיסקים של זמרים כשרים ששרים שירים חסידים יפים, את זה אפשר 

 להשמיע לילדים.

וכן יש בימינו הרבה סיפורים לילדים מאנשים כשרים שמספרים את 

הפרשה או סיפורים מהנ"ך ומחז"ל, את זה תשמיע לילדים. ילדים הם טהורים 

 יהודים כשרים.וצריך מאוד לשמור עליהם שיגדלו 

בשעה שאתה מסיע את הילדים, הן הבנים והן הבנות, לתלמוד  -ב 

תורה/בית ספר או חזרה לביתם, בשום פנים ואופן אל תיקח אנשים טרמפ. אני 

לא מתכוון לכך שאם אתה נוסע לבד וכו', שאז זה מצווה מאוד גדולה לעשות 

ו', אבל בשעה חסד עם יהודי שני, אם אתה לבד אתה יכול לקחת טרמפ וכ

שאתה מסיע את הילדים הקדושים, תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, 

אזי אתה לא יכול לקחת אף אחד, יהיה מה שיהיה, אפילו בחורים מהישיבה, 

 אף אחד לא יכול לשבת עם הילדים, לא באוטובוס ולא במיניבוס.

'. לכן לצערנו מסתובבים ביננו אנשים חולי נפש שמחפשים ילדים וכו

צריכים להיזהר ביותר ולשמור מאוד על הילדים, מאשר שחס ושלום נשמע 

 סיפורים לא טובים..

, תתן צדקה ותבקש מהקדוש ברוך הוא החיל בנסיעתלפני שאתה מ -ג 

: "ּכֶׁשֵּתֵל ַּבֶּדֶר, (ספר המידות, אות דרך, סימן ח)שלא יאונה שום דבר רע. רבינו אמר 

: "ְּבָׁשָעה ׁשּבֲעֵלי ֲעָגָלה ַמְטִריִחין (שם, סימן ג)ָקה", עוד אמר רבינו ִּתֵּתן קֶֹדם ִלְצָד 

ֶאת ַעְצָמן ַּבֲעָגָלה ּוְבסּוִסים, ִּתְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶר". צריך תמיד לבקש את 

צריך  -הקדוש ברוך הוא בשעה שנוסעים בדרכים, בפרט מי שמסיע ילדים

 וא ולהיזהר שהכל יעבור בשלום.הרבה יותר לבקש מהקדוש ברוך ה
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לפני שאתה יוצא מהאוטובוס תבדוק שאף ילד לא נשאר שם. חייב  -ד 

לעשות זאת בכל פעם שהנהג יוצא מהאוטובוס. אם הנהג מזלזל בחוק ולא 

עובר באוטובוס לבדוק שאף אחד לא נמצא שם, יכול חס ושלום להגיע לרצח 

את עם מלא האחריות, אפילו ה' ירחם. אסור להתעצל, צריך לעשות ז -ממש

שממש בטוחים שההסעה ריקה. כמה סיפורים שומעים לצערנו איך שילדים 

 נפטרו בהסעות בשעה ששכחו אותם שם.

אני מאוד מבקש אותך שתשמור על האוטובוס כאילו זה רכבך הפרטי,  -ה 

ואפילו יותר מכך. בכל פעם שאתה מניע את האוטובוס אתה צריך להמתין כמה 

די שהאוטובוס יתחמם, כי אם לא מחממים את האוטובוס לפני דקות כ

גורמים שהאוטובוס ייהרס והמוסדות  -בפרט בחורף שמאוד קר -הנסיעה

יצטרכו לקנות אוטובוס חדש. אני באמת לעולם לא ידע איזה נהג הרס את 

האוטובוס, אך למעלה בשמים יודעים הכל, ובכלל לא כדאי לגנוב מהמוסדות, 

 ת שלנו. מה שאתה הורס אתה הורס לרבינו בעצמו.בפרט המוסדו

בשעה שאתה מסיע את הילדים לבית ספר/תלמוד תורה, או כשאתה  -ו 

מחזיר אותם לביתם, אל תתגרה בשום נהג אחר, בפרט לא עם גוי. מוהרא"ש 

"לא  (יורה דעה, סימן קנג, סעיף ב)זכרונו לברכה אמר על מה שנפסק בשולחן ערוך 

עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים על שפיכות דמים", אסור  יתיחד ישראל עם

זה נאמר לגביי הדרכים, שלא  -להתייחד עם גוי כי הוא חשוד על רציחה

להתגרות בגוי. לפני שנתיים קרה מקרה נורא בקיץ, יהודי התווכח עם גוי על 

 חניה, הגוי הוציא סכין ודקר את היהודי בלב, היהודי נפטר על המקום ה' ירחם.

לכן אני מבקש ממך תלמידי היקר, אך פעם אל תנסה להתעמת עם אף אחד, 

לא יהודי ובטח שלא עם גוי. ובפרט שאתה מסיע ילדים, בזמן הזה אתה צריך 

 להיות זהיר ביותר.

אני מאוד מבקש ממך, אם קורה שילד לא מציית, תדווח על כך למנהל  -ז 

למנהלת מרת ... תחי'. אתה חס  ר' ... נרו יאיר. ואם זה קורה עם ילדה, תדווח

ושלום אל תרביץ וכו'. נהג חכם תמיד מחזיק אצלו כמה סוכריות ועם זה הוא 
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משחד את הילדים. אם הילדים קופצים ומשתוללים ואתה לא יודע מה לעשות, 

 תפנה למנהל ולמנהלת.

אני מבקש ממך שתגיע בזמן לתלמוד תורה. הכל תלוי בנהג, אם הנהג  -ח 

וחר או מתעכב, הוא גורם לביטול תורה דרבים. כי המלמד לא יכול ישן עד מא

שהילדים לא נמצאים בכיתה, וכל  ןלהתחיל את התפילה והלימוד כל זמ

הזמנים משתבשים אם הילדים לא מגעים בזמן. לכן תיקח על עצמך להיות 

אפילו לא לשניה, ההורים  -רציני ולהגיע למוסדות בזמן, אל תחכה בשום בית

ם להיות אחראים לחכות בזמן, והם צריכים להבין שלפעמים ההסעה צריכי

מתעכבת בגלל פקקים וכו', אבל אי אפשר לעכב תלמוד תורה שלם בשביל ילד 

אחד. הרבה פעמים יכולים לחשוב: 'אם אני נוסע, אין לי רחמנות וכו', אבל זה 

ל הולך לא נכון, אתה צריך לרחם על כל הילדים האחרים ועל המוסדות. אם הכ

 כך אפשר להצליח עם כל הילדים. -עם זמנים מדויקים

 -עם ילדים או בלי ילדים לא משנה -בזמן שאתה נוהג באוטובוס שלנו -ט 

אתה צריך לדעת שאלף עניים מביטות על האוטובוס של ברסלב, כל אחד 

מחפש למצא משהו ... על ברסלב. לכן תשמור מאוד לעשות קידוש ה' וקידוש 

ת הצדיק, : "מי שאוהב א(ספר המידות, אות צדיק, סימן סט)שם הצדיק. רבינו אומר 

צריך לשמר את הצדיק שלא יצא עליו שם רע". לכן לעולם אל תזרוק שום 

לכלוך מחוץ לאוטובוס, בכלל זה דבר מכוער לראות איך שאנשים זורקים 

לכלוך מחוץ לרכב וכו'. יהודי צריך תמיד לחיות עם הסעיף הראשון בשולחן 

הוא כלל גדול  (תהילים טז, ח): "שויתי ה' לנגדי תמיד (אורח חיים סימן א, סעיף א)ערוך 

בתורה ובמעלות הצדיקים ההולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם 

ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כמו ישיבתו ותנועתו ועסקיו כאשר הוא 

לפני מלך גדול, וכן אין דבורו והרחבת פיו בהיותו עם אנשי ביתו וקרוביו, כמו 

שגיח בודאי על כל תנועותיו ודבוריו, שיהיו בהיותו במושב המלך, כי אז מ

מתוקנים כראוי, כל שכן כאשר ישים האדם אל ליבו, כי המלך הגדול הקדוש 

ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: 

"אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'; הלא את השמים ואת הארץ 
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, בודאי מיד תגיע אליו היראה וההכנעה מפחד השם כג, כד)(ירמיהו אני מלא 

יתברך ויבוש ממנו"; אם אדם חי עם יראת שמים ומשנן לעצמו: 'הקדוש ברוך 

הוא פה והוא רואה כל מה שאני עושה', אזי הוא תמיד יתנהג בהכנעה ודרך 

 ארץ.

רבינו אמר: "אם קיסרים ומלכים היו יודעים איך אני מלמד את אנשי דרך 

 רץ, היו שולחים את בניהם אלי ללמוד דרך ארץ".א

הקדוש ברוך הוא יעזור שתמצא בקרוב את זיווגך. אל תשבר, תסתכל 

אחורה ותראה איך כל הבחורים אשר עזרו להקים את התלמוד תורה והבית 

בלי עין הרע, בזכות זה שהם עזרו לבנות  -ספר, התחתנו ויש להם חיים טובים

 את המוסדות.

... 

~~~~~~~~~~ 

 בזכות הצניעות תזכי לשידוך טוב

 יום א' פרשת צו, י' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -יתברךבעזרת ה' 

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

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

אני מאוד שמח לקרוא מה שאת כותבת, שאת מתנהגת בצניעות ואין לך 

שתמשיכי להתנהג כך תגרמי נחת רוח לקדוש יותר שום קשר עם וכו', בזה 

 ברוך הוא.

עכשיו אנחנו נמצאים לפני חג הפורים, כל הנס של פורים היה דרך אסתר 

(תרגום אסתר המלכה שהתנהגה בצניעות, כמו שחכמינו זכרונם לברכה מספרים 

: "אסתר הוו קרין לה, על די הות צניעא בביתא דמרדכי שבעין וחמש שנין, ב, ז)

אסתר המלכה נקראה בשם 'אסתר', על  -זת אפי גבר אלהן אפי מרדכי"ולא ח

כך שהתנהגה מאוד בצניעות בביתו של מרדכי הצדיק, שבעים וחמש שנה היא 
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ולכן זכתה להציל את כלל  -לא הסתכלה על שום גבר זר, רק על מרדכי הצדיק

 עם ישראל.

צא את הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות שאת מתחזקת בצניעות תזכי למ

 זיווגך ולבנות בית נאמן בישראל.

 תקפידי ללכת עם כפתור סגור.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תחנכי את הבנות שתלכנה בצניעות.

 יום ב' פרשת צו, יא' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -יתברךבעזרת ה' 

 לכבוד הכלה ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

הגדול אשר עשה עמך שזכית תתני שבח והודאה לקדוש ברוך הוא על הנס 

למצא חתן יקר תלמיד הישיבה, אשר זכה לנצל את ימי נעוריו עם תורה ודברים 

טובים. המשיכי לבקש על ההמשך, שתזכי להקים בית יהודי כשר עם ילדים 

 שיאירו את העולם.

. תראי למה 31-אני מאוד שמח לשמוע שסיימת את הספר תהילים בפעם ה

למצא שידוך כזה נפלא. עכשיו תמשיכי  -רת תהיליםזכית להגיע על ידי אמי

באמירת תהילים, כל יום תגידי את ה'יום תהילים', וכך תסיימי בכל שבוע את 

 הספר תהילים ותזכי לכל הברכות.

תלמדי את הבנות איך להתנהג בצניעות, תסבירי להם את היופי של 

ל הדרך שלא הצניעות ואת השכר שמקבלים על צניעות. העיקר תכניסי בהם ע

 על צניעות כעל 'דבר עלוב' או כעל דבר ש'יצא כבר מהמודה..' תסתכלנה

תספרי להן למה אפשר להגיע אם מתנהגים בצניעות. אפשר להציל את 

העולם כולו מצרות קשות על ידי הצניעות. כמו שחכמינו זכרונם לברכה 

: "בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה (מגילה, יג)אומרים לנו 
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שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר", בזכות 

תו זכה ויצאה ממנו כזו צדקת גדולה, אסתר המלכה, שהצילה את כלל צניעו

 עם ישראל מהגזירה הקשה שהמן רצה להשמיד את היהודים חס ושלום.

אם ילדה מתנהגת  תנהג בצניעות.מי שמ של השכררואים מזה את  

בצניעות ועדינות, היא יכולה להציל את כלל ישראל מגזרות קשות. תגידי לכל 

תחשוב לעצמה: 'אולי אני זאת הבת ישראל שבזכות הצניעות  הבנות שכל אחת

 שלי אני יציל את כלל ישראל'?

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תמשיך לבשר לי בשורות טובות

 יום ב' פרשת צו, יא' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

מחתי לשמוע את הבשורה המשמחת וכו'. הקדוש ברוך הוא יעזור מאוד ש

 שהכל יעבור בנחת ובקלות.

אני מחכה לשמוע עוד בשורות טובות. אני מחכה לשמוע ממך האם אתה 

עדין לומד ואיזה שיעורים אתה לומד בכל יום. אני זוכר את התמדתך בתור 

אני רוצה לשמוע בחור, איך שלמדת בחריצות, סיימת משניות עשרות פעמים. 

 בשורות טובות שאתה עדין לומד מידי יום.

 תמשיך לכתוב לי ותחיה אותי.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אל תסתכל על אף אחד

 ב' פרשת צו, י"א אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטןיום  -בעזרת ה' יתברך
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 לכבוד ... נרו יאיר. 

אל תסתכל על אף אחד; כל הבעיות שלך נובעות מכך שאתה מסתכל על 

 אחרים.

ספורי מעשיות, מעשה ט, מחכם (תזכור את המילים של התם מסיפורי מעשיות 

: "זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ולמה לנו לדבר מאחרים?!" אם )ותם

 המחשבה הזאת תהיה כל הזמן מול עיניך, הכל יהיה לך קל יותר.

תחטוף מעט טוב; תתחיל ללמוד מעט חומש עם רש"י, קח משניות 

פרקים, דברים אלו ישארו שלך. תזכור מה שרבי נתן אמר:  ותחטוף כמה

"העולם הזה אינו כלום ואין אפשרות להשיגו, תורה ותפילה זה כן ואפשר 

"די וועלט איז נישט און מען קען זי נישט באקומען, תורה (להשיג אותם".  

 )ותפילה איז יא, און מען קען עס באקומען".

ור... נ"י, שיהיה לו רפואה שלימה, אם יש לך אפשרות לך לבקר את הבח

ששוכב בבית חולים. תהיה לך זכות גדולה, זה גם יגרום לך להפסיק להתלונן 

 ולהתחיל להודות לה'. 

 ה' יעזור שתצליח בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תודה על כך שאתה מחלק אוכל למשפחות נזקקות.

 ומשלוח מנות איש לרעהו

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

אני מודה לך על כך שאתה תמיד מחלק אוכל טרי למשפחות נזקקות 

 אצלנו בקהילה ביד רחבה ונדיבות לב.

יש לנו בקהילה משפחות שאין להם כלום לשבת, להם מחלקים בכל 

 מסביב וכו' ממה שאתה מביא עם כזה לב רחב.שבוע עופות, דגים וכל מה ש
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: "אין (בבא בתרא ט)אתה הרי יודע מה שחכמינו זכרונם לברכה אומרים 

בודקין למזונות", זאת אומרת עם כל דבר אפשר לרמות אנשים, ולעשות עצמם 

כאילו שצריכים כסף וכו, אבל כשזה מגיע לאוכל, כשאחד אומר: "אני רעב", 

 לרמות אותך.הוא לא יכול 

 .הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לך פורים שמח

... 

~~~~~~~~~~ 

 צריכים לשמור על הבריאות.

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי'.

 לנכון קיבלתי את מכתבך.

שמחתי לשמוע שנהנית מהשיעור לנשים, ושהשיעורים נותנים לך כח 

 לחיות, ועכשיו את יותר רגועה לקבל את החג בשמחה.

אני מאוד שמח לשמוע את הבשורה הטובה למזל טוב וכו', הקדוש ברוך 

 הוא ישמור אותך מכל רע ויתן לך כח להמשיך עם עבודות הבית.

שקל, את צריכה להקפיד לישון טוב, שיווי מ חוסרלגבי מה שאת מרגישה 

כי אם ישנים טוב ואוכלים לשובע אזי לא מרגישים סחרחורות. אל תלחצי מכך 

 שאת מאבדת את האיזון וכו', זה בא מאחר שאת לא מספיק ערנית.

טוב מאוד אם תוכלי לנוח מנוחת צהרים בעת שילדייך לא נמצאים בבית, 

(שיחות וסר שיווי משקל. רבינו אומר כך הראש והמח יהיו ערנים ולא תרגישי ח

: "וביותר מועיל השנה לאמונה". רואים את זה בחוש איך הר"ן, בימן קי)

(ליקוטי מוהר"ן, חלק א', שהאמונה בבוקר יותר חזקה אצל כולם, כמו שרבינו אומר 

: "נפקת בצפרא", בבוקר האמונה מגולה, "ומתכסיא ביממא", סימן סב, אות ה)

 האדם עסוק בענייניו, האמונה מתכסה ונחלשת. ובמשך היום כאשר
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וכך לא אני מקוה שתשמרי על עצמך, תאכלי כמו שצריך ותשני טוב, 

 .תמסוחררתרגישי 

אם ישנים מספיק ואוכלים כמו שצריך, ואף על פי כן ממשיכים להרגיש 

חולשה וכו', צריך ללכת להבדק אצל רופא. אבל כל זמן שלא אוכלים טוב ולא 

 ם טוב, זה נורמלי שמאבדים את האיזון..ישני

 יום טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תודה על כל ההשקעה בבת שלי.

 ומשלוח מנות איש לרעהו

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד המנהלת והמורה החשובה מרת ... תחי'.

ך שאת משקיעה בבת אני שולח לך פה משלוח מנות כאות הוקרה על כ

שלנו ... שתחי', ומחדירה בה כזו אהבה לתורה והמצוות, עם כזו מסירות, ממש 

 כמו אל הבת שלך.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתראי נחת אצל ילדייך, ושיהיה לך סייעתא 

 דשמיא להצליח עם כל התלמידות.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תודה על החלות והמזונות שאתה תורם.

 לרעהו ומשלוח מנות איש

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.
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גדול על כך שאתה מביא מדי שבוע חלות ומזונות למשפחות  יישר כח

 הנזקקות בקהילתנו, בנדיבות לב ויד רחבה.

יש לנו בקהילה משפחות שאין להם כלום לשבת, להם מחלקים בכל 

 שבוע חלות ומזונות וכו' וכו' ממה שאתה מביא מהמאפיה שלך.

: "אין ט)(בבא בתרא אתה הרי יודע מה שחכמינו זכרונם לברכה אומרים 

בודקין למזונות", זאת אומרת שעם כל דבר אפשר לרמות אנשים, ולעשות 

עצמם כאילו שצריכים כסף וכו', אבל כשזה מגיע לאוכל, כשאחד אומר: "אני 

 רעב", הוא לא יכול לרמות אותך. 

 הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לך פורים שמח.

... 

~~~~~~~~~~ 

 צריך לעבוד על עצמו להיות שמח ומרוצה. אדם

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

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

 לנכון קיבלתי את מכתבך שכתבת בחרוזים.

מאוד נהנתי לשמוע שחייך השתפרו מאז שנכנסת לבית הספר "בית 

ונה טהורה, לדעת ולזכור שהקדוש ברוך הוא מנהיג ששם מלמדים אמ -פיגא"

 את העולם, וכל דבר שצריכים מבקשים רק ממנו יתברך.

אני מאוד מבקש אותך שתעבדי על מידת השמחה. התפילות שלך צריכות 

להיות בעיקר על שמחה, כי אדם שמח יש לו כבר ממילא הכל, ואדם שאינו 

ו הוא יחפש חסרונות על מה שמח אף פעם לא יהיה מרוצה, מה שרק יהיה ל

 להתלונן.

לכן מוהרא"ש תמיד אמר לנו לבקש על שמחה, כי אדם שמח מסתכל 

שפעם  :(ברכות נח)חכמינו זכרונם לברכה סיפרו לנו  לגמרי אחרת על העולם.

התנא הקדוש בן זומא, בשעה שאכל לחם, היה אומר לקדוש ברוך  -היה צדיק
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כך הרבה אנשים כדי שיכינו לי לחם", הוא: "תודה לך בורא עולם שבראת כל 

והיה רגיל לומר: "אדם הראשון בשעה שרצה לאכול לחם, היה צריך לעבוד 

קשה עד שיכל להחזיק חתיכת לחם בידו. קודם הוא היה צריך לחרוש ולזרוע 

את האדמה, אחר כך לחכות שהחיטה תצמח, לקצור את החיטה בעצמו, לצרור 

ברוח, לאחר מכן כאשר ראה כבר את גרעני  את התבואה, לברור את הגרעינים

החיטה הוא היה צריך לטחון אותם, עד שסוף סוף הוא כבר ראה את הקמח 

 -לנגד עניו, אחרי עבודה כל כך קשה, הוא היה צריך ללוש, להטפיח ולאפות

כל כך הרבה מלאכות היה אדם הראשון צריך לעשות עד שיכל להחזיק חתיכת 

א לחם טרי מוכן! תודה רבה לך בורא עולם על כזה לחם. ואני קם בבוקר ומוצ

 עולם טוב ויפה שבראת רק בשבילי".

איך שהתנא הקדוש בן זומא  :(ברכות, שם)וכן סיפרו לנו חכמינו הקדושים 

היה רגיל להודות לקדוש ברוך הוא בשעה שהיה לובש את בגדיו, והיה אומר: 

ים ללבוש. כמה אדם "תראו איך שבורא עולם טוב אליי, הוא נותן לי בגד

הראשון היה צריך לעבוד עד שהכין לעצמו בגד... הוא היה צריך לקחת כבשה, 

ממנה קצת צמר, לשטוף את זה, לסרוק, להכין מזה נוצות ולתפור בגד.  גזוזל

ואני קם בבוקר ומוצא בגד מוכן! תודה לך בורא עולם על החיים המתוקים 

יים בעין חיובית. מתי שהיה בהר והנפלאים שלי". כך הוא היה מסתכל על הח

הבית וראה המון יהודים שם, היה אומר: "תודה לך בורא עולם שבראת כל כך 

 הרבה אנשים שישרתו אותי". הוא היה מסתכל על העולם בעין טובה.

: "הרואה בן זומא בחלום יצפה (ברכות נז)לכן אומרים לנו חכמינו הקדושים 

להסתכל על הדברים הטובים שיש  -תרלחכמה", כי זוהי החכמה הגדולה ביו

 בחיים, לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ועושה רק מה שטוב.

לכן תעבדי עם כל הכוחות שלך להסתכל על החיים בעין טובה. כל דבר 

שיש לך, תודי על כך לבורא עולם. במקום להתלונן ולבכות, תתני תודה 

 והודאה לקדוש ברוך הוא.

 פילה קצרה שתתפללי בכל יום לקדוש ברוך הוא:אני שולח לך פה ת
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רבונו של עולם, אני מודה לך על כל מה שאתה נותן לי, אתה עושה עמי "

חסדים בלי סוף. כמה שאני רק אודה לך אני לא יגיע למה שאני צריכה באמת 

להודות לך. אבל אני מבקשת ממך בורא עולם, תעזור לי, היצר הרע לא עוזב 

כניס בי עצבות ומרה שחורה, הוא גורם לי לחשוב מאחרים, אותי, הוא תמיד מ

הוא גורם לי לקנאות באחרים, הוא לא נותן לי להיות מרוצה. אני מבקשת ממך 

רבונו של עולם, תעזור לי שאוכל להתגבר עליו ולהצליח לחשוב רק חיובי. 

בורא עולם, תעזור לי תמיד להיות בשמחה ולראות רק את הטוב שאתה עושה 

תעזור לי להסתכל על העולם במבט חיובי, שאשמח עם מה שיש לי ואהיה  עמי,

מרוצה ממה שאתה נותן לי. רבונו של עולם, קבל את תפילתי ותעזור לי בזכות 

כל הצדיקים, ובפרט בזכות רבינו הקדוש רבינו נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו 

הזו, אמן כן  ובזכות מוהרא"ש מברסלב זכותו יגן עלינו שחיבר את התפילה

 יהיה רצון".

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .תודה על כל ההשקעה בבן שלי

 ומשלוח מנות איש לרעהו

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד המלמד ... נרו יאיר.

הוקרה על השקעתך בכלליות בילדים אני שולח לך פה משלוח מנות כאות 

שלנו, ובפרט בבן שלי ... נרו יאיר; תודה שאתה מכניס בו אהבה לתורה 

 עם כזו מסירות, ממש כמו אל הבן שלך. -ותפילה

הקדוש ברוך הוא יעזור שתראה נחת אצל ילדיך, ושיהיה לך סייעתא 

 דשמיא עם כל התלמידים שנקראים בנים.

... 



 יז|  ַתְזִריַ� ַּפְרַׁשת ִאיׁש ֱאמּונֹות | 

 

~~~~~~~~~~ 

 שכל.לחיות עם 

 יום ג' פרשת צו, יב' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

מש בדרשות שלי כדי לדקור את אשתך שתחי'. מותר לך לקנות תאל תש

מתנה לאשתך לכבוד החג. אל תגיד לה שהראש ישיבה אומר לא לקנות מתנות, 

' את האשה רק עם מתנות, זה לא נכון, הראש ישיבה אומר שאי אפשר ל'קנות

 -כי אם קונים לאשה תכשיט אבל מתנהגים כמו חיה וכו' אזי המתנה לא תעזור

זה מה שאומר הראש ישיבה, אבל הוא לא אמר לא לקנות מתנות בכלל; 

 ההיפך, צריך לקנות מפעם לפעם מתנה יפה לאשה, בפרט לפני חג.

על שכל: תבקש מהקדוש ברוך הוא בשמונה עשרה, בברכה שמבקשים 

"'אתה חונן לאדם דעת', רבונו של עולם אתה נותן שכל והבנה לכולם, אני 

מבקש ממך רבונו של עולם: 'חננו מאתך חכמה בינה ודעת' תן לי קצת שכל 

 שאדע איך לחיות עם אשתי וילדיי".

: "גדולה דעה שנתנה בתחילת (ברכות לג)חכמינו זכרונם לברכה אומרים 

את שמונה עשרה עם הברכה שמבקשים על שכל, ברכה של חול", מתחילים 

 כי זה העיקר, אם יש שכל אפשר לחיות.

מחר זה 'תענית אסתר', כולם צריכים לצום, לעשות תשובה ולבקש 

 מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל ויגאל אותנו מהגלות.

 נשים לא צמות.

 לילה טוב.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אסתר.איך לנצל נכון את יום תענית 
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 יום ד' פרשת צו, יג' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט קטן. -בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר.

היום אנחנו צמים וזהו יום גדול מאוד; היום הזה מסוגל לפעול ישועות 

 גדולות.

שמי שצריך ישועה יאמר את פרק כ"ב  :(ספר יסוד יוסף, פרק א)מובא מצדיקים 

מהקדוש ברוך הוא שבזכות מרדכי הצדיק שבתהילים, ולאחר מכן יבקש 

והקדוש ברוך הוא יעזור שהוא וודאי יראה  -ואסתר המלכה הוא יזכה להיוושע

 ישועה.

ערבית, לובשים בגדי שבת.  -לפני שבאים לבית הכנסת להתפלל מנחה

 -לפני מנחה נוהגים לתת מחצית השקל, נותנים שלוש חצאי דולר עבור כל אחד

ך ועבור הילדים. תראה לתת את מחצית השקל בבית עבור עצמך, עבור אשת

 כנסת של רבינו, זה חשוב כמו שאתה נותן את זה בבית המקדש.

: "כל אדם שיש בו דעה כאילו (ברכות לג)חכמינו זכרונם לברכה אומרים 

נבנה בית המקדש בימיו", מי שיש לו שכל יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את 

קדש כבר בנוי; מי מכניס בנו שכל שנדע העולם ואצלו זה כמו שבית המ

שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? רבינו הקדוש! תראה לתת את מחצית 

השקל דיקא בבית הכנסת של רבינו. ולא רק את מחצית השקל, אלא את כל 

 הצדקות והמעשרות שלך תתן למקום של רבינו הקדוש.

וא שירחם בשעה שאתה נותן את מחצית השקל, תבקש מהקדוש ברוך ה

על כל עם ישראל, שנתפטר כבר מהיצר הרע; המחצית השקל שאנחנו נותנים 

(ספר המידות, אות צדקה, חלק ב', הוא סגולה להנצל מהיצר הרע, כמו שרבינו אומר 

"רבונו של עולם, : "על ידי נתינת שקלים ניצול מיצר הרע"; תבקש: סימן יט)

הנצל מהיצר הרע, כמו שרבינו בזכות שאני נותן את מחצית השקל תעזור לי ל

"על ידי נתינת שקלים ניצול מיצר : (ספר המידות, אות צדקה, חלק ב', סימן יט)אומר 

 הרע", תזכה אותי שיהיה לי שמירת עיניים ושמירת המחשבה.
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רבונו של עולם, תעזור לי תמיד לזכור שאני רק חצי, ואני צריך להגיע 

לעוד יהודי, ואזכה להכניע את קליפת המן עמלק שכל העניין שלו זה רק 

מחלוקת, ושאזכה לכל הברכות והישועות שמקבלים בזכות המצוות שמקיימים 

שלמה  בחג הפורים הקדוש, בזכות רבינו נחמן בן פיגא, ובזכות רבינו אליעזר

 בן מנחם זאב, זכותם יגן עלינו".

אחרי ערבית נזכה לשמוע את המגילה; בשעת קריאת המגילה זהו זמן 

שידוכים, פרנסה, ילדים וכו', כמו  -גדול מאוד. אפשר לפעול את כל הישועות

: "עיניהם של עניים נשואות במקרא (מגילה ד)מינו זכרונם לברכה אומרים כחש

וסק? ליבו של כל אחד מלא כאב, מי לא צריך מגילה", מי לא שבור ומר

ישועה? עם ישאל עוברים הרבה מאוד קשיים, עם ישראל צריכים רפואות, עם 

כולנו מחכים ומצפים  -ישראל מחכים להיוושע עם ילדים, פרנסה, נחת וכו'

 לשמוע את המגילה ולהיוושע עם כל הישועות.

שנאה להמן הרשע,  מרעישים בשעה ששומעים 'המן' כדי להכניס בילדים

אבל לא צריך להפוך את הבית כנסת; מוהרא"ש היה רגיל לכתוב מתחת לנעל 

 את המילים 'המן' ו'ס"מ' ולרקוע ברגל בשעה שאומרים 'המן'.

מאוד אשמח אם תבא בפורים אחר הצהרים לישיבה, שם נתאסף יחד 

ח כל ונזעק: "להודיע, להודיע, להודיע, שכל קויך לא יבשו, ולא יכלמו לנצ

החוסים בך", יש לנו רבי שמחזק אותנו להמשיך לקוות ולהאמין בקדוש ברוך 

 הוא, וכל אלו שמחזיקים מעמד לבסוף יראו ניסים ונפלאות.

מוצאי שבת יהיה סעודה לכבוד שושן פורים וכן הצגה שבחורים ואברכים 

יציגו מעשה מרבינו הקדוש, אני מבקש אותך שתבא עם אשתך והילדים; 

בזה הרבה כוחות רק בשביל הילדים שלנו שיגדלו עם רבינו; שים לב הכנסנו 

מה קורה בשנים האחרונות מאז שיש לנו את המוסדות לילדים שלנו, הכל 

השתנה, גדלים דור חדש של ילדים שחיים עם הקדוש ברוך הוא ללא בלבולי 

עוסקים בהפצת  -בנים, בנות, בחורים -מח, דור שחיים עם רבינו, כל הילדים

 האמונה הקדושה לכל העולם.

... 
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~~~~~~~~~~ 

 מזל טוב לרגל סיום מסכת מגילה לכבוד פורים.

יום ד' פרשת צו, תענית אסתר, יג' אדר ב', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן.

 לכבוד בני היקר ... נרו יאיר.

אני מאוד שמח לראות איך שאתה לומד בהתמדה;  זכית לסיים לכבוד חג 

הפורים את 'מסכת מגילה'. כמו שמוהרא"ש היה רגיל לומר שנלמד לכבוד יום 

מסכת  -מסכת מגילה, לכבוד פסח -טוב את המסכתא של אותו יום טוב, לפורים

ת, חוץ פסחים וכן הלאה. מוהרא"ש היה קורא לזה 'שיעור בונוס', זאת אומר

מהשיעורים הקבועים שיש לכל אחד, צריך להוסיף לכבוד יום טוב בונוס; כך 

נוהגים כל תלמידי היכל הקודש, הם משתדלים ללמוד ולסיים כל יום טוב את 

 המסכת השייכת לאותו חג.

תתחזק בני היקר, תמשיך עם לימוד התורה; אתה נותן לי כח להמשיך עם 

נחת. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאתה  החיים, וגם אמא שתחי' רווה ממך

 לומד תורה ועובד את ה'.

 פורים שמח.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תודה על עזרתכם עם המוסדות

 ומשלוח מנות איש לרעהו

יום ד' פרשת צו, תענית אסתר, יג' אדר ב', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר וזוגתו ... תחי'.
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לכם פה משלוח מנות כאות הוקרה על כל מה שאתם עוזרים לי אני שולח 

 עם המוסדות.

... 

~~~~~~~~~~ 

 אם מכניסים אמונה בעם ישראל, זוכים לכל טוב.

יום ד' פרשת צו, תענית אסתר, יג' אדר ב', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן.

 לכבוד מרת ... תחי'.

ם שאת מתרגמת לאנגלית; אני מקבל כל שבוע את הקונטרס עם המכתבי

כולם אומרים פה אחד שזה עבודה מדהימה. המפיצים אומרים לי שאנשים 

 לוקחים את זה ומחיים עצמם.

זמן שהיהודים קיבלו שוב את  -עכשיו כשאנחנו עומדים ערב חג הפורים

זהו זמן שיורד קדושה  -,(שבת פח)התורה, כמו שחכמינו זכרונם לברכה אומרים 

ני רוצה לחזק אותך שתמשיכי עם עבודתך הקדושה שהקדוש על עם ישראל. א

ברוך הוא זיכה אותך, לתרגם את המכתבים לאנגלית, כדי שעוד יהודים יוכלו 

 להתחזק.

הרבה אנשים לא יודעים מה לעשות כאשר נכנסת בהם התעוררות להיות 

טובים. חושבים שצריך לעשות עבודות וסיגופים, צריכים לצום ולהיות 

פרושים מהעולם הזה, אבל הם רחוקים מהדברים האלו, ומתי שבא להם 

בלי לעשות  -התעוררות הם מדחיקים אותה וממשיכים הלאה עם מה שעושים

תשובה, לכן בא רבינו הקדוש ונותן לנו כאלו עצות יפות מה לעשות בעת 

שנכנס בנו הרהור תשובה. רבינו מלמד אותנו לדבר כמה מילים עם הקדוש 

הוא, ולומר לו: "אבא, אני רוצה להיות טוב", הכמה מילים הללו כבר ברוך 

 ימשכו את האדם לכל הטוב.

אני מבקש אותך שתמשיכי עם תרגום המכתבים לאנגלית כדי שעוד 

אנשים יתוודעו לדרכו המתוקה והנפלאה של רבינו הקדוש; אני יודע שאת 
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משקיעה שעות רבות בתרגום, וזה בא על חשבון הבית והילדים, אבל דעי לך 

שהקדוש ברוך הוא משפיע ברכות על אלו שפועלים למען עם ישראל, וזוכים 

 נחת מהילדים. לראות

 הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליחי בכל העניינים.

... 

~~~~~~~~~~ 

 .תודה על עזרתך עם המוסדות

 ומשלוח מנות איש לרעהו.

יום ד' פרשת צו, תענית אסתר, יג' אדר ב', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

המסירות שלך לעזור לי  אני שולח לך פה משלוח מנות כאות הוקרה על

עם המוסדות, כדי שיהיה לי כוחות לחזק את הבחורים בשלוה ורוגע, בידיעה 

 ך.שאתה עוזר לי עם כל מה שצרי

... 

~~~~~~~~~~ 

 תודה על עזרתך עם הכולל.

 לוח מנות איש לרעהושומ

יום ד' פרשת צו, תענית אסתר, יג' אדר ב', שנת תשע"ט  -בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן.

 כבוד ... נרו יאיר.ל

אני שולח לך פה משלוח מנות איש לרעהו כאות הוקרה על המסירות שלך 

 לעזור לנו עם הכולל; ועל כך שאתה אוסף במשך כל השנה כסף עבור הכולל.
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אצלי הכולל חשוב ביותר; אני מודה לקדוש ברוך הוא בכל יום על הזכות 

 רבה.שנתן לי, שיש לנו אברכים יקרים שלומדים בהתמדה 

הקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח עם ילדיך, ותזכה להמשיך לעזור 

 לאברכי הכולל שלומדים את התורה הקדושה.

... 

~~~~~~~~~~ 

 פורים זהו זמן לעשות התחלה חדשה.

יום ה' פרשת צו, פורים, יד' אדר ב', שנת תשע"ט לפרט  -בעזרת ה' יתברך

 קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

היום זה יום גדול מאוד, היום זה הזמן לחזור בתשובה ולעשות התחלה 

 חדשה.

: "כי בתחילה היו כל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עד)רבינו הקדוש אומר 

ההתחלות מפסח וכו', ועכשיו, ולא סיים" אומר על כך רבי נתן שהוא הבין 

הקדוש ברוך מרבינו שהיום כל ההתחלות מפורים; כי אם זוכים ושמחים עם 

הוא, שמחים שאנו יהודים ושמחים עם כל הנקודות הטובות שיש בנו, אזי 

 זוכים לעשות התחלה חדשה.

"רבונו של עולם, היום אני תגיד לקדוש ברוך הוא היום, פורים בבוקר: 

לסיבוב קטן מחוץ לבית, ותשפוך את  תצא מתחיל מחדש להיות יהודי כשר",

שאתה באמת רוצה להיות יהודי כשר, תספר לו כל ליבך לפניו יתברך, תגיד לו 

מה שעובר עליך, ותבקש ממנו שירחם עליך ביום הפורים הזה, שבו נאמר 

: "כל הפושט יד נותנים לו", מה שצדיקים אומרים (ירושלמי מגילה פרק א, הלכה ד)

 מקבלים. -על זה שמה שמבקשים היום מהקדוש ברוך הוא
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לתאר לעצמך כמה חשוב למעלה בשמים כל אחי היקר, אתה לא יכול 

מילה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, למעלה בשמים מסתכלים על יהודי 

 בצורה אחרת לחלוטין, בשמים כל יהודי מאוד מאוד חשוב.

יש לי הרבה מה לכתוב לך אחי היקר, אבל עכשיו זה לא הזמן למכתבים, 

יאת מגילה שזה כל כך עכשיו צריך לקיים את מצוות היום; להתחיל עם קר

חשוב,עד כדי כך שצדיקים אמרו: "כדאי שיהודי יהיה בזה העולם שבעים 

שנה, ויעבור עליו מה שיעבור, העיקר שיזכה פעם אחת לשמוע קריאת 

 מגילה".

לאחר מכן יש לנו את המצוה של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

ם אצל מי אפשר אמר מוהרא"ש, אנשים מחפשי -לאביונים; כולנו אביונים

לקיים את המצוה של מתנות לאביונים, אבל האמת היא שכל אחד שפושט ידו, 

 תתן לו צדקה.

 תתחזק, אני אוהב אותך, אתה חשוב אצלי כבני ממש.

 הראש ישיבה שלך. -מאחל לך פורים שמח

... 

~~~~~~~~~~ 

 הכל לטובה. -כל מה שה' עושה

שן פורים, טו' אדר ב', ערב שבת קודש פרשת צו, שו -בעזרת ה' יתברך

 שנת תשע"ט לפרט קטן.

 לכבוד ... נרו יאיר.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שזכינו ליום טוב פורים כזה 

קדוש וזכינו לקיים את מצוות חג הפורים: קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות 

שנזכה  לאביונים וסעודת פורים; שתינו יין, והקאנו. הקדוש ברוך הוא יעזור

 לתקן כל מה שאנחנו צריכים לתקן.
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רבינו הקדוש אומר ששתיית יין בפורים זהו תיקון לברית, ומוהרא"ש 

: "חיל בלע (איוב כ, טו)אומר שאם מקיאים לאחר מכן זה ממש כמו שכתוב 

 הס"מ צריך להקיא כל מה שלקח מאיתנו. -ויקאנו"

(מגילה ם אומרים העיקר אנחנו צריכים לקחת מפורים מה שחכמינו בקדושי

: "חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ז)

צריך לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אם בא עליי 'ארור 

צרות וייסורים, אני צריך לקבל זאת באהבה בדיוק כמו שבא עליי 'ברוך -המן'

בפורים, שנמסור עצמינו אליו ישועות וחסדים. זה החיוב לשתות -מרדכי'

(ליקוטי מוהר"ן, רבינו הקדוש אומר  יתברך ונדע שכל מה שעובר עלינו זה לטובה.

: כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו , זאת הבחינה היא חלק א', סימן ד')

 מעין עולם הבא".

לא את הכל אנחנו מבינים, אבל אנחנו צריכים להאמין באמונה שלימה 

שכל מה שה' עושה זה לטובתנו, ולהודות ולשבח אותו על כל דבר שהוא 

: "חייב אדם לברך על (ברכות לג)עושה. כמו שחכמינו זכרונם לברכה אומרים 

הרעה כשם שמברך על הטובה"; כשאדם רוקד, מוחא כפיים ומוסר עצמו אל 

דוש ברוך הוא, הוא ממתיק מעצמו ומכל עם ישראל דינים, כמו שאומר הק

: "כשיש חס ושלום דינים על עם ישראל, על (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן י')רבינו 

ידי רקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינין"; ברוך ה' זכינו בפורים 

 עם ישראל.מים לרקוד הרבה ולמחוא כפיים, ובוודאי הורדנו את כל הדינ

מוצאי שבת יהיה סעודה בישיבה, וכן יהיה הצגה יפה שבחורים ואברכים 

 הכינו, תראה לבא עם ילדיך.

 אני שולח פה מכתב לאשתך שתחי'.

 שבת שלום.

... 

~~~~~~~~~~ 

 תבקשי מהקדוש ברוך הוא על שמחה.
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ערב שבת קודש פרשת צו, שושן פורים, טו' אדר ב',  -בעזרת ה' יתברך

 שע"ט לפרט קטן.שנת ת

 לכבוד מרת ... תחי'.

נשים היו יודעות איזה כוחות יש להן עם התפילות שלהן, בפרט בשעת אם 

הדלקת הנרות, מה שהן יכולות לפעול, כל השמיים פתוחים לקבל את 

התפילות שהן מבקשות, כל המלאכים עומדים ומביטים איך שהן מדליקות את 

הזה לבקש את הקדוש ברוך הוא על כל  הן היו מנצלות את הזמן -נרות השבת

מה שצריכים, על בריאות, על ילדים, על נחת וכו'; חבל שהנשים לא יודעות 

 כמה חשוב התפילות שלהן, והן לא יודעות איך לנצל את הזמן שלהן.

אני מבקש אותר מרת ..., אם את צריכה ישועה, תדליקי נרות כמה דקות 

את כל בקשותייך וכן תגידי קצת תהילים,  לפני הזמן, תשבי מול הנרות ותבקשי

 ותראי איזה ישועות גדולות הקדוש ברוך הוא יעשה איתך ועם משפחתך.

העיקר תבקשי מהקדוש ברוך הוא שתהיי רגועה ושמחה ושיהיה לך מצב 

כל הבית יהיה שמח. הכל תלוי באמא, כאשר  -רוח טוב, כי אם את תהיי שמחה

ר האמא מתוחה ועצבנית, רואים את זה הילדים שמחים, וכאש -האמא שמחה

מיד על הילדים.. יש לאמא אחריות גדולה, הכל תלוי בה. תבקשי הרבה 

 מהקדוש ברוך הוא על שמחה.

מוצאי שבת יהיה בישיבה סעודת מלווה מלכה לכבוד שושן פורים עם 

 הצגה יפה. העזרת נשים תהיה פתוחה ומסודרת לנשים וילדים.

 שבת שלום.
... 

~~~~~~~~~~ 
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