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שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון, שנת תשפ"א 
לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה 

שליט"א פארגעלערנט ספר הקדוש שיחות הר"ן, 
סימנים קסג, קסד.

און  אינעווייניג  פארגעלערנט  עס  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
הערליך אויסגעטייטשט.

סימן קסג

זאגט דער הייליגער רבי נתן: "ִסֵּפר ִלי ִאיׁש ֶאָחד ִמְּזַלאִטיָּפאִלי", עס 
האט מיר דערציילט איינער פון שטאט ְזַלאִטיָּפאִלי, "ֶׁשִּבְהיֹותֹו יֹוֵׁשב ַרֵּבנּו 
ְזַלאִטיָּפאִלי,  אין  געוואוינט  רבי האט  ווען דער  אז  ִּבְזַלאִטיָּפאִלי",  ז"ל 
"ַּפַעם ַאַחת ַּבַּקִיץ ִהְתַּפֵּלל ַרֵּבנּו ז"ל ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם", האט דער רבי איינמאל 
געדאווענט שחרית זייער פרי, "ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַלח ֶאת ִּבּתֹו ַהַּיְלָּדה ָׂשָרה ִּתְחֶיה 
ְוָקְרָאה אֹותו", דערנאך האט דער רבי געשיקט זיין טאכטער זי זאל אים 
רופןֹ. "ּוָבא ְלַרֵּבנּו ז"ל", איז ער געקומען צום רבי'ן, "ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ז"ל 
ֵלְך ִעִּמי ְלַטֵּיל", און דער רבי האט אים געזאגט: "לאמיר גיין שפאצירן", 
"ְוָהַלְך ִעּמֹו חּוץ ָלִעיר ְוָהַלְך ֵּבין ָהֲעָׂשִבים", איז ער געגאנגען מיט'ן רבי'ן 

שפאצירן אויסער די שטאט, און זיי זענען געגאנגען צווישן די גראז.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: אויבנאויף קען מען מאכן 
א טעות אין דעם שיחה, און מיינען אז דער רבי איז געגאנגען שפאצירן 
מיט זיין טאכטער, אבער אז מען קוקט גוט אריין זעט מען אז דער רבי 
איז נישט געגאנגען שפאצירן מיט זיין טאכטער, נאר מיט דעם מענטש 

פון זלאטיפאלי.

ַהִּׁשירֹות  קֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  זֹוֶכה  ָהִייָת  "ִאם  ְוָאַמר:  ַז"ל  ַרֵּבנּו  "ָעָנה 
ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ָהֲעָׂשִבים, ֵאיְך ָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב אֹוֵמר ִׁשיָרה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְּבִלי ְּפִנָּיה ּוְבִלי ׁשּום ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ְוֵאיָנם ְמַצִּפים ְלׁשּום ַּתְׁשלּום ְּגמּול", 
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האט דער רבי געזאגט: אויב דו וואלסט זוכה געווען צו הערן די געזאנג 
און לויב ווי יעדע גראז זינגט א געזאנג פארן אייבערשטן אן קיין שום 
פניה און אן קיין מחשבה זרה, ווען זיי זינגען צום אייבערשטן ווארטן זיי 
נישט מען זאל זיי באצאלן פאר דעם שכר, "ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעין 
ַהִּׁשיָרה ֶׁשָּלֶהם", ווי שיין און ווי גוט איז צו הערן זייער געזאנג וואס זיי 
זינגען צום אייבערשטן, "ְוטֹוב ְמאֹד ֵּביֵניֶהם ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְּבִיְרָאה. )ְוָאַמר 
ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז: ֶעס ִאיז ֵזייֶער גּוט ְפרּום צּו ַזיין ְצִוויִׁשין ֵזייא(", עס איז 

זייער גוט צו זיין פרום צווישן זיי.

"ַאַחר ָּכְך ָהְלכּו יֹוֵתר ּוָבאּו ָסמּוְך ְלַהר ֶאָחד )ֶׁשּקֹוִרין ַמאִּגיַלא( ֶׁשָהָיה 
ִעְנַין אֹותֹו  ְוִסֵּפר לֹו  ְוֵהִׁשיב לֹו,  ּזֹאת,  ַמה  ְוָׁשַאל אֹותֹו:  ְלָהִעיר  ָסמּוְך  ָׁשם 
ְוִנְכְנסּו ְלָׁשם. ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו ְלָׁשם, ֹלא  ַהַּמאִּגיַלא. ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּיֵלְך ִעּמֹו ְלָׁשם, 
ִנְראּו ַלחּוץ ְּכָלל ִּכי ָהָהר ַהַּנ"ל ָהָיה ָחלּול ְּבתֹוכֹו ְוָעמֹק ְקָצת ְּבתֹוכֹו. ְוִנְכַנס 
ְלָׁשם ַרֵּבנּו ז"ל, ִעם ָהִאיׁש ַהַּנ"ל", דערנאך זענען זיי ווייטער געגאנגען און 
זענען אנגעקומען נאנט צו א בארג, דער בארג האט געהאט אינדערמיט א 
טיפע לאך, אז ווען מען איז אריין אין דעם לאך האט מען נישט געקענט 
ארויסזען אז איינער איז דארט, און דער רבי איז דארט אריין, אין דעם 
לאך, צוזאמען מיט דעם מענטש, "ְוָיַׁשב ַרֵּבנּו ַז"ל ָׁשם ַעל ָהָאֶרץ", און 
דער רבי האט זיך אראפגעזעצט אויף דער ערד, "ְוָלַקח ִמֵּבית ָיד ֶׁשּלֹו ֵסֶפר 
ּוָבָכה ְמאֹד ְמאֹד", און האט ארויסגענומען  ְוִהְתִחיל לֹוַמר  ִצּיֹון',  'ַׁשֲעֵרי 
פון זיין בעג דעם ספר 'שערי ציון' און אנגעהויבן זאגן פון דארט מיט 
זייער א גרויסע געוויין. "ְוָהָיה אֹוֵמר ְלַהָּלן ִמַּדף ְלַדף ּוָבָכה ַהְרֵּבה ְמאֹד 
ְמאֹד ְּבִלי ֶהְפֵסק", דער רבי האט געזאגט א בלאט נאך בלאט און געוויינט 
זייער שטארק די גאנצע צייט. "ְוָהִאיׁש ָעַמד ֶאְצלֹו ְוֶהֱחִזיק ַהּצּוֶּביְך ֶׁשּלֹו, 
ְוָעַמד ִמְׁשּתֹוֵמם, ְוָרָאה ְּבִכָּיתֹו ַהְּגדֹוָלה ְמאֹד. ְוָׁשָהה ְזַמן ַהְרֵּבה ָּבֶזה", און 
דער מענטש איז געשטאנען נעבן רבי'ן האלטנדיג דעם רבי'נס צובעך, 
און האט צוגעזען זיין גרויס געוויין, וואס האט זיך אויפגעהאלטן זייער 
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אסאך צייט.

"ְוַכֲאֶׁשר ָּפַסק ִלְבּכֹות", ווען דער רבי האט געענדיגט וויינען, "ִצָּוה 
רבי  ַהּיֹום עֹוֵמד", האט דער  ֵהיָכן  ַּבחּוץ  ְוִיְסַּתֵּכל  ֶׁשֵּיֵלְך  ַהַּנ"ל  ָהִאיׁש  ַעל 
באפוילן דעם מענטש ער זאל ארויסגיין קוקן אינדרויסן וואו דער טאג 
האלט, "ְוָיָצא ְוָרָאה ֶׁשְּכָבר ָּפָנה ַהּיֹום ְוַהֶּׁשֶמׁש נֹוָטה ִלְׁשקַֹע", איז יענער 
באלד  שוין  איז  עס  אז  געזען  האט  און  קוקן  ארויסגעגאנגען  מענטש 
ֶהְפֵסק",  ְּבִלי  ַּבַּקִיץ  ָׁשֵלם  ְליֹום  ָקרֹוב  ִּבְבִכָּיתֹו  ִהְתַמְהַמּה  ָּכְך  "ְוָכל  נאכט, 
אזוי לאנג האט זיך דער רבי פארזוימט מיט זיין געוויין, באלד א גאנצע 

זומער טאג )וואס איז גאר לאנג( אין איין צו.

)רגעי  שרייבט  מוהרא"ש  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
מוהרא"ש, הגה אות כ( אז ער האט פרובירט צו מקיים זיין יעדע שיחה וואס 

מוהר"ן;  חיי  און  הר"ן  שיחות  שיחות,  רבי'נס  אין  געברענגט  ווערט 
איינמאל אלס בחור האט ער פרובירט צו מקיים זיין דאס וואס דער רבי 
זאגט דא אז ער האט זיך מתבודד געווען א גאנצן זומער'דיגע טאג אין 
איין צו, דערפאר איז ער איינמאל, אין א זומער'דיגע טאג, זייענדיג א 
בחור פון זעכצן א האלב יאר, אויפגעשטאנען זייער פרי און געדאווענט 
שחרית, דערנאך האט ער זיך באהאלטן אין א בית המדרש וואו קיינער 
איז נישט דארט, און זיך אנגעהויבן מתבודד זיין מיט'ן אייבערשטן; אין 
אנהייב, נאך צוויי דריי שעה, האט ער געשפירט ווי ער ווערט משוגא 
פון אזוי לאנג רעדן צום אייבערשטן אין איין צו, ער האט געשפירט ווי 
ער האט מער נישט קיין כח דערצו, אבער ער האט זיך געשטארקט און 
ווייטער געשריגן צום אייבערשטן, ער האט אפגעמאכט 'איך בין גרייט 
צו שטארבן אבי צו קענען ענדיגן דעם טאג מיט התבודדות', דאס איז 
אים געווען אויסטערליש שווער, אבער צום סוף האט דער אייבערשטער 
אים געהאלפן אז ער האט צוגעענדיגט דעם פילן טאג מיט התבודדות, 
שוין  האט  ער  ווען  אייבערשטן,  צום  געוויינט  אסאך  דערביי  האט  ער 
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זעלבע  די  איבערגעזאגט  סתם  ער   האט  בעטן  צו  וואס  געהאט  נישט 
בקשות טויזנט מאל, און זייט דעמאלט האט ער געשפירט ווי עס האט 
זיך אים געעפענט א נייע וועלט אין עבודת השם, דאס האט אים אוועק 

גענומען אלע זאכן וואס שטערן דאס דינען דעם אייבערשטן.

 האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: מוהרא"ש האט דאס געקענט 
באווייזן איין מאל אין לעבן, רעדן צום אייבערשטן א גאנצן טאג אין איין 
צו, מיר קענען דאס נישט באווייזן אפילו איין מאל אויך נישט, לאמיר 
כאטש זען זיך צו באפלייסן צו רעדן צום אייבערשטן כאטש איין מינוט 
באשעפער  "הייליגער  אייבערשטן:  צום  תפלה  א  ארויס  זאג  טאג!  א 
העלף מיר איך וויל זיין אן ערליכער איד", "הייליגער באשעפער איך 
וויל נישט פארגעסן פון דיר", "הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל 
טון דיינע מצוות מיט א חשק און שמחה". מיר זענען דאך יעצט צווישן 
זיך  און  גראז  די  צווישן  א שפאציר  כאפן  לאמיר  גראז  און  ביימער  די 

אויסשמועסן דאס הארץ מיטן אייבערשטן.

"ַאַחר ָּכְך ִצָּוה לֹו ְלהֹוִציא ֵאׁש ְוִעֵּׁשן ַהּלּוְלֶקע ְוָיַׁשב ְמַעט ְוָיְצאּו ַלחּוץ", 
דערנאך האט דער רבי באפוילן דעם מענטש ער זאל ארויסנעמען פייער 
און האט אנגעצינדן דעם לולקע, און דער רבי איז אביסל געזיצן, און 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְזַמן  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו:  "ְוָאַמר  בארג.  פונעם  ארויס  זיי  זענען  נאכדעם 
ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ַאְך ֲאִני ַעְכָׁשו ְּבֶיְדֶכם. ְוַאֶּתם ְוַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִאם 
ְּבַעְצִמי", און דער רבי האט  ַצִּדיִקים ָּכמֹוִני  ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִמֶּכם  ִּתְרצּו 
זיי געזאגט, אז עס וועט קומען א צייט וואס עס וועט זיין זייער שווער 
צו מקורב ווערן צו אים, נאר אזוי ווי יעצט בין איך ביי ענק, אויב ווילט 

עטץ קען איך ענק מאכן פאר צדיקים אזוי גרויס ווי איך בין.

סימן קסד

"ַּגם ְּכֶׁשָּיָצא ִלְקִהַּלת אּוַמאן, ֶׁשָהָיה ָסמּוְך ְמאֹד ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ְּכמֹו ֲחִצי 
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ָׁשָנה", אויך א האלבע יאר פאר'ן רבי'נס הסתלקות ווען דער רבי האט 
שוין געוואוינט אין אומאן, "ּוְכָבר ָזָכה ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה ֶׁשֹּלא ָזָכה ָּבּה ָאָדם 
ֵמעֹוָלם ַּכְמבָֹאר ְּכָבר )שבחי הר"ן כה, לג(", און האט שוין זוכה געווען צו גאר 
גרויסע מדריגות וואס קיינער האט נאכנישט זוכה געווען, "ַּגם ָׁשם ָהָיה 
לֹו ִהְתּבֹוְדדּות ַהְרֵּבה ְמאֹד", האט ער אויך געמאכט גאר אסאך התבודדות 

מיט'ן אייבערשטן.

ָׁשם  ִּבְׁשֵכנּות  ֶאְצלֹו  ז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּדר  ַהַּבִית  ַהַּבַעל  ִנְכַנס  ַאַחת  "ּוַפַעם 
ְּבאּוַמאן, ְוָׁשם ָהָיה ְלַרֵּבנּו ז"ל ֶחֶדר ְמֻיָחד ֶׁשָהָיה ְלַהַּבַעל ַהַּבִית ְּתִפיַסת ָיד 
ַהַּבִית ִּפְתאֹם ְלאֹותֹו ַהֶחֶדר", דארט וואו דער רבי האט  ַהַּבַעל  ְוִנְכַנס  ּבֹו, 
געוואוינט אין אומאן, איז געווען איין חדר וואס נאך א בעל הבית האט 
רבי'ן,  צום  אריינגעקומען  פלוצלינג  יענער  איינמאל  איז  ניצן,  געקענט 
"ּוָמָצא ֶאת ַרֵּבנּו ז"ל, ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵכב ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַעל ָהָאֶרץ", און 
האט געטראפן דעם רבי'ן ליגן אויסגעשטרעקט אויפ'ן ערד וויינענדיג 
צום אייבערשטן. "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ָאז ֲחלּוׁש ְמאֹד ְמאֹד ְּבִלי ִׁשעּור, ֲאֶׁשר 
ְּבָכל ֵעת", אפילו דער רבי איז דעמאלט  ֶׁשִּנְגַוע  ְוִכְמַעט  ְּבֵנס  ָהָיה  ִחּיּותֹו 
ניסים,  אויף  געלעבט  ממש  שוין  האט  רבי  דער  שוואך,  זייער  געווען 
ָהַאֲחרֹוָנה  ַהָּׁשָעה  ַעד  ְּפִׁשיטּות  ִּפי  ַעל  ַהּטֹוב  ַּדְרּכֹו  ָעַזב  ֹלא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
נישט אפגעלאזט  וועגן האט ער  פון דעסט  ְּבָׁשלֹום",  ְלַמְעָלה  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 
זיין פשוט'ער וועג פון התבודדות, ביז די לעצטע שעה ווען ער איז שוין 
נסתלק געווארן צום אייבערשטן בשלום. "ַאְׁשֵרי לו", וואויל איז צו איםֹ.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.
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