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שיחות וספורים

התנגדות

קו. אברך סיפר שהוא שהה בחדרו של ראש הישיבה שליט"א והיה עד 
למפגש טלפוני של ראש הישיבה שליט"א עם גבאי קהילת 'היכל הקודש' 
בירושלים. הוא שמע מתוך השיחה על מה שמתרחש בירושלים, כאשר 
מחרחרי ריב נודדים לרבנים ופיהם מלא בלשון-הרע נגד ראש הישיבה 
מנהל  שליט"א  הישיבה  ראש  את  ראה  הוא  מכן  לאחר  מיד  שליט"א. 
מתוך  התלמידים  עם  ומשוחח  הישיבה  בהיכל  שנערכה  חתונה  שמחת 

שמחה ופנים מוארות, כאילו לא היה. 

שליט"א:  הישיבה  ראש  את  ושאל  בנפשו  לעצור  האברך  היה  יכול  לא 
"איך יכול להיות שראש הישיבה שליט"א ממשיך להתנהל כאילו שום 

דבר לא מתרחש?"

השיבו ראש הישיבה שליט"א:

"האמן לי, הרבה יותר כואב לי כשאני רואה מחלוקת וחיכוכים בין אנשי 
שלומנו, מאשר 'קול קורא' החתום באלף חתימות נגדי!" ראש הישיבה 
שליט"א הוסיף ואמר לו: "אני מבקש ממך; אם אתה רוצה לסייע בידי, 
ְרֵאה שישכון שלום בינינו, ואז כבר לא יהיה אף אחד אחר שיבוא לחלוק 

ולעורר מדנים על 'היכל הקודש'".

ף

דרך של התרוממות

קז. בשהותו ב'שטעטל' - קרית ברסלב, ליברטי, התבטא ראש הישיבה 
שליט"א:

"איך אפשר להתלונן על כך ש'יש דרך ארוכה מדי מביתי לבית-המדרש'? 
מה  יש  תמיד  הרי  'רחוקה'?  או  כ'ארוכה'  דרך  לכנות  שייך  בכלל  וכי 
לעשות תוך כדי הילוך. אם צועדים לבד - נכונה היא השעה לשוחח עם 
הבורא יתברך, לשפוך לפניו יתברך את הלב, להודות על כל הדברים 



שיחות ראש הישיבה שליט"א

פרשת שמות שנת תשפ"א לפ"ק ד

הטובים שהוא חונן אותנו בהם, ולבקש על העתיד. כשהולכים יחד עם 
חבר - כשר הוא הזמן ל'שיחת חברים', לשוחח בצוותא על העצות שאנו 

מקבלים מרבנו הקדוש זי"ע ולהתחזק באמונת חכמים. 

"אם צועדים יחד עם הילדים - מזומנת היא שעת ההליכה כדי ליהנות 
יחד עם הילדים; הרי רוב האברכים עסוקים במהלך ימות השבוע בעיסוק 
הפרנסה וכדומה, מעט מאד זמן נשאר כדי להיות עם הילדים ברוח טוב. 
אותה צעידה משותפת בשבת לבית-המדרש, היא זמן טוב שאפשר לנצל 
הילדים  עם  כשהולכים  נכונה  הנהגה  עוד  הילדים.  עם  לשוחח  בשביל 
יחדיו: לדבר אל הקב"ה בקול כדי שהילדים ישמעו וילמדו גם הם לדבר 
את  שומעים  שילדים  הוא  מאד  טוב  דבר  הן  עמו;  ולשוחח  הקב"ה  אל 

אביהם מדבר אל הבורא יתברך".

זצוק"ל[א],   נחמן  רבי  בן  אברהם  רבי  על  סיפר  שליט"א  הישיבה  ראש 
שהיה אומר: "איך למדתי לדבר אל הקב"ה? כילד הייתי רואה את אבי, 
רבי נחמן טולטשינ'ער זצוק"ל היושב בעיניים עצומות ומשיח את ליבו 
לבוראו, אם רציתי לשאול אותו דבר מה, הוא היה מבקש ממני: 'המתן 
דקה. כעת אני מדבר אל הבורא, עוד מעט אתפנה אליך ולבקשתך'. כל 

זה נחקק בעצמותיי".

ף

להירתע מכלבים

אצלו  שמתעוררת  בעיה  על  שליט"א  הישיבה  לראש  סיפר  אברך  קח. 
בקביעות כשהוא הולך עם ילדיו לבית-הכנסת. הילדים נגעלים ונרתעים 
עם  ערלים  מתגוררים  ליברטי,  ברסלב  קרית   - )ב'שטעטל'  מכלבים 
כלבים( והוא מנסה להוריד את מפלס הפחד והרתיעה שלהם מהכלבים.

נענה ראש הישיבה שליט"א ואמר לו:

"ילדים יהודיים צריכים להיגעל מכלבים. כלבים נושאים טומאה עליהם. 

[א] בעל מחבר ספר "באור הליקוטים"
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לברוח  להם  תן  אלא  חמוד  הכלב  כמה  שיראו  לילדיך  תאמר  אל  לכן 
בקדושה.  ולגדול  לצמוח  שיוכל  עמו  ייטיב  הדבר  מהכלב,  ולהתרחק 
כי  וכדומה,  אותו  ללטף  לא  בכלב,  לגעת  שלא  להיזהר  שצריך  וכמובן 

כלב הוא - טמא!"

ף

לקרב את כל העולם

קט. אברך מתלמידי ראש הישיבה שליט"א שפך ליבו לפני ראש הישיבה 
של  הלימודים  את  להחדיר  כוחותיו  בכל  מנסה  שהוא  שלמרות  בספרו 
- הוא לא רואה כל תוצאה. להיפך, הוא  בני ביתו  רבנו הקדוש בקרב 

נתקל בהתנגדות ומלחמה מצד בני משפחתו.

חיזק ראש הישיבה שליט"א את האברך ואמר:

קטנות  אותה  את  היתה  למוהרא"ש  אילו  קורה  היה  מה  לעצמך  "שער 
הדעת כמוך - להשקיע מוח ומחשבה איך לגרום לבני משפחתו לקבל 
על עצמם של לימודיו של רבנו הקדוש; הרי אם כה היה, העולם כולו 
ופעל  הילך  מוהרא"ש  רבנו.  של  המאירות  לעצותיו  מתוודע  היה  לא 
המאירות  עצותיו  את  יפיץ  שהוא  בקרבו  החליט  הוא  המוחין,  בגדלות 
הספרים  בזכות   - וכיום  דרכו  הצליחה  כך  העולם.  באי  לכל  רבנו  של 
והקונטרסים הקדושים שכתב - יודעים כל באי עולם על רבנו הקדוש 

ועצותיו הקדושות".

בהם  הימים  בראשית  "בתחילה,  וסיפר:  הוסיף  שליט"א  הישיבה  ראש 
ייסדתי את 'תלמוד-תורה היכל הקודש', חייתי עם אותה קטנות הדעת. 
ללמוד  בניהם  את  ישלחו  הקודש  בהיכל  המסתובבים  שכל  חזקתי 
יחידים  שרק  בראותי  גדולה  הדעת'  מ'חלישות  וסבלתי  בתלמוד-תורה 

מבין תלמידי מוהרא"ש שלחו את בניהם להתחנך בתלמוד-התורה. 

"כשהגיע חג הפורים, הייתי שבור מאד וכו' וכו' הגעתי לבית-מדרשו של 
מהרא"ש ובכניסתי קידם אברך מסוים, תלמידו של מהרא"ש, את פני, 
ואמר לי: 'עזוב אותך מתלמידי היכל הקודש. הפץ את עצותיו של רבנו 
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לכל העולם, תשיב את כל באי העולם אל הבורא יתברך!'"

הוסיף ראש הישיבה שליט"א: "אותו אברך היה שתוי כהוגן, בגילופין; 
הוא לא שיער ולא ידע כמה שבור אני בקרבי; הוא לא היה מודע ל'חלישות 
הדעת' שלי; אך המילים שאמר לי היו עבורי כמו הודעה שמיימית, הודעה 
שחיזקה אותי וחישלה אותי... כך גם אתה - סיים ראש הישיבה שליט"א 
ופנה אל האברך - אל תחיה מתוך קטנות המוחין ומתוך ניסיון לקרב את 
בני משפחת אל דרכו של רבנו; אלא ראה להפיץ את ספריו וקונטרסיו 

של מהרא"ש לכל העולם. קרב את כל העולם לרבנו".

ף

יהפכו את העולם לטוב

לאשר  נא  "הסכת  התלמידים:  לאחר  כתב  שליט"א  הישיבה  ראש  קי. 
אומר אליך - המכתבים של 'עצתו אמונה' יהפכו וישנו את העולם לטוב. 

המתן ותיווכח".

ף

הפצה תציל ממוות

קיא. רבנו הקדוש חפץ שנעסוק בהפצה - להפיץ את אורו לארץ ולדרים 
עליה. אמנם, לא כל אחד מסוגל לנדוד מדלת לדלת או להסתובב ברחובה 
של עיר ולחלק ספרים וקונטרסים. אולם על כל אחד לראות ולבחון את 
נפשו, מה יש בידו לעשות כדי להשיב לב בנים אל אביהם שבשמים. יש 
מי שיכול לנדב מעות להדפסת הספרים, יש מי שמסוגל לסייע בפועל 

במלאכת ההדפסה, וכן הלאה.

לאברך מתלמידי ראש הישיבה שליט"א נולד ילד למזל-טוב. פנה אליו 
ראש הישיבה שליט"א ואמר לו: "הקב"ה סייע בידך. זכית לילד. שמא 
תרצה לנדב משטח נייר הדפסה לבית הדפוס, כדי שיוכלו להדפיס ספרים 
בצאצא?"  אותך  שזיכה  העולמים  לריבון  הטוב  כהכרת  וקונטרסים, 

האברך הסכית ונידב את הנייר להדפסה.
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בדירתו  פרצה  ושריפה  שנתם  את  נמו  כולם  שבת-קודש,  ליל  הגיע 
הוא  ה',  בחסדי  ניצל  האברך  אולם  כליל,  נשרפה  הדירה  האברך.  של 

ומשפחתו, כולם יצאו בשלום מן הדליקה.

רק  התרחש  הגדול  "הנס  אברך:  לאותו  שליט"א  הישיבה  ראש  הגיד 
בזכות אותה נדבת נייר שנדבת להדפסת ספרי רבנו הקדוש. כי הלא כך 
אמר רבינו[ב] שהחזקת ספריו בבית, מועילה כשמירה - ואכן מסיבה זו 
נוהגים חסידי ברסלב להחזיק את ספרי רבנו בכל מקום, במקום העבודה, 
ברכב וכדומה, כשמירה. ברור אפוא שמי שמסייע להדפיס את הספרים 

הקדושים, יינצל מכל הסכנות".

ף

פגישת שידוכים

קיב. ראש הישיבה שליט"א שח לבחור שעמד לקראת 'פגישת שידוכים':

"ישנם בחורים שמתכוננים ל'פגישה', על-ידי שהייה בת שעתיים במקלחת 
וכו' ויש בחורים שמתכוננים ל'פגישה' בהתבודדות בת שעתיים, במהלכה 
יתברך  מאתו  ומבקש  הבורא  לפני  ולבטיו  ספקותיו  כל  את  משיח  הוא 
שאם השידוך המוצע הוא אכן שידוך טוב - ייצא הוא אל הפועל, במהרה 
ובנקל; ואם אין זה השידוך המתאים - בל ייצא אל הפועל. וכן הלאה, 
הוא משיח את ליבו ומשוחח עם הבורא - זו היא אפוא ההכנה הנכונה 

לקראת 'פגישת שידוכים'".

ף

[ב] חיי מוהר"ן סימן שנ"ה




