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שבת קודש פרשת נשא, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
אינדערפרי נאכ'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 

שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין ספר הקדוש 
פעולת הצדיק, פון סימן תשסב ביז סימן תשסח.

ְּכֵדי  ֶלעְמֶּבְרג  ֵמִעיר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָנַסע  ְּבִסיָון:  י"ז  א',  יֹום  סימן תשסב: 
ַלֲחזֹר ְלֵביתֹו ֶׁשָּבִעיר ְּבֶרְסֶלב. ְוָנַסע ֶּדֶרְך ִעיר ְּבָראד, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 60 
ִנְתַמְהַמּה ָׁשם  ְּבָראד,  ָלִעיר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ְּבֵעֶרְך(.  ֶלעְמֶּבְרג  ֵמִעיר  ִקילֹוֶמְטִרים 
ְּבֵעֶרְך ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְּבֵבית ָחִמיו ֶרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְטַראְכִטיְנֶּבעְרג. ְוַהדֹוְקטֹוִרים 
ִהְזִהירּו אֹותֹו ְמאֹד, ֶׁשֹּלא ִיַּסע ׁשּום ְנִסיָעה, ִּכי ָקָׁשה לֹו ַהְּנִסיָעה ְמאֹד ֵמרֹב 
ּכֶֹבד ַהחֹוַלַאת ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר לֹו ִלַּסע ִּכי ִאם ַּפְרָסה ַאַחת ְּביֹום, ַאְך ַרֵּבנּו 
ַז"ל ֹלא ָחַׁשׁש ְלִדְבֵריֶהם ְּכָלל ַרק ָנַסע ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְּכֶדֶרְך ַהּסֹוֲחִרים ַּכָּמה 

ְוַכָּמה ַּפְרָסאֹות ְּביֹום ֶאָחד.

ְוִהִּגיַע  ְּבָראד  ֵמִעיר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָנַסע  ְּבַתּמּוז:  ג'  ג',  יֹום  תשסג:  סימן 
אנֹוב, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 150  ְּביֹום ו' ֶעֶרב־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש ְלֵסֶדר ֻחַּקת ָּבִעיר ַיּ

ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ְּבָראד ְּבֵעֶרְך(.

סימן תשסד: ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ז' ְּבַתּמּוז: ָׁשַבת ַרֵּבנּו ַז"ל ָּבִעיר 
ְּכָלל,  ִהְרִּגיׁשּו  ְוֹלא  ָהִעיר,  ַאְנֵׁשי  ִמָּכל  ֶנֱעָלם  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָהָיה  ְוָׁשם  אנֹוב.  ַיּ

ֶּׁשִהִּגיַע ַרֵּבנּו ַז"ל ָלִעיר.

ְּבָכל  ְּכַדְרּכֹו  ֵער  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָהָיה  ּוְבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש:  תשסה:  סימן 
ָׁשבּוַע ְוִהְתּבֹוֵדד ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר.

סימן תשסו: יֹום א' ַּפְרַׁשת ָּבָלק: ִהְתַּפֵּלל ַרֵּבנּו ַז"ל ָוִתיִקין ְּכַדְרּכֹו ָּתִמיד. 
ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִהְזָּדֵרז ִמָּׁשם ִלְנסַֹע ֶאל ֵּביתֹו ָּבִעיר ְּבֶרְסֶלב, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 
אנֹוב ְּבֵעֶרְך(. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַלְּכָפר ַוואְרִניִוויֶצע, )ֶׁשִהיא  50 ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ַיּ
ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 52 ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ְּבֶרְסֶלב ְּבֵעֶרְך(, ִּפְתאֹם ָרָאה אֹותֹו ֶאָחד 
ִּכי  ְוֶחְדָוה,  ִׂשְמָחה  ֵמרֹב  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָהֲעָגָלה  ַעל  ְוָקַפץ  ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו 
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ֹלא ָרָאה ְּכָבר ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ִּכְמַעט ָׁשָנה, )ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ָנַסע ָלִעיר ֶלעְמֶּבְרג 
ָרָאה ֶאת  ִּפְתאֹם  ְוַעְכָׁשו  ִסיָמן תשכ"ח(.  ְלֵעיל  ַעֵּין  ֵּתֶכף־ּוִמָּיד ַאַחר ֻסּכֹות, 
ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוַעל־ֵּכן ָקַפץ ַעל ָהֲעָגָלה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמרֹב ִׂשְמָחה ְוַאֲהָבה, ְוָנַתן 

ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ַז"ל ְוָנַׁשק ָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶהֱחָיה ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ְמאֹד ְמאֹד.

ִלְקָראתֹו  ְוָיְצאּו  ְּבֶרְסֶלב.  ָלִעיר  ַרֵּבנּו ַז"ל  ִהִּגיַע  ֶעֶרב  ְלֵעת  סימן תשסז: 
ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ִּכי ֵּתֶכף־ּוִמָּיד, ְּכֶׁשָּבא ַרֵּבנּו ַז"ל ְלַׁשֲעֵרי ָהִעיר, ַנֲעֶׂשה ַרַעׁש, 
ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ָּבא. ְוַחְבָרא ַחְבָרא ִאית ֵליּה, ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִנְתַּפְרֵסם ְּבָכל ָהִעיר, 
ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִהִּגיַע. ּוָבאּו ֻּכָּלם ְלַקֵּבל ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות. ּוְכֶׁשִּנְכַנס ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאל 
ֵּביתֹו, ְוָהיּו ָאז ָהמֹון ַרב ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ּוֵמַאְנֵׁשי ָהִעיר. ְוִדֵּבר ַרֵּבנּו ַז"ל ַאז 
ַהְרֵּבה ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר ְקָצת ִמְּנִסיָעתֹו ְוָאַמר: "ֶּכֶׁשָנַסְעִּתי ִמֶּלעְמֶּבְרג ַעד ְּכַפר 
ָׁשָנה.  ִׁשְבִעים  ֶׁשָּיֵׁשן  ַהְמַעֵּגל,  חֹוִני  ְּכמֹו  ְּבֵעיַני  ּדֹוֶמה  ָהִייִתי  ַוואְרִניִוויֶצע, 
ָהֲעָגָלה  ַעל  ָקַפץ  ַהַּנ"ל  ַלְּכָפר  ּוְבבֹוִאי  אֹוִתי.  ָׁשְכחּו  ֶׁשְּכָבר  ָסבּור,  ְוָהִייִתי 
זֹוְכִרים  ֶׁשֲעַדִין  ָרִאיִתי,  ִּכי  ַמָּמׁש,  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ְוהּוא  ַהַּנ"ל  ָהִאיׁש  ֶאְצִלי 

אֹוִתי!" ְוָאַמר: "ֲאִני ּדֹוֶמה ַעְכָׁשו ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו".

זייער  זיך   האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דער רבי האט 
שטארק מחיה געווען צו זען ווי יענער פון אנשי שלומינו האט זיך אזוי 
צו  נפש  מוסר  זיך  איז  וואס  צדיק  א  ווייל  טרעפן;  צו  אים  געפריידט 
העלפן אנדערע אידן, ער פרובירט אויף אלע סארט וועגן זיי צוריק צו 
ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן, ער רעדט און שרייבט חיזוק 
און עצות פאר יעדן איד, קען אמאל אנהייבן טראכטן מחשבות 'וואס טו 
איך דען אויף מיט מיינע דרשות און ספרים?' און ווען איינער קומט אים 
זאגן ווי שטארק די דרשות און ספרים זענען אים מחזק צו דינען דעם 

אייבערשטן, דאס איז אים זייער מחיה און מחזק.

אים  אין  אריינקומען  פלעגט  צומאל  אז  זאגן  פלעגט  מוהרא"ש 
מחשבות פון יאוש, 'ווער זאגט אז מיינע דרשות און ספרים טוען עפעס 
אויף פאר די וועלט?' 'ווער דארף דען מיינע ספרים?' פון אינדרויסן האט 
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מען דאס נישט געקענט אנזען, אינדרויסן האט אויסגעזען ווי ער איז גאר 
שטארק; און ווען איינער איז אריין געקומען צו אים זיך באדאנקען פאר 
זיינע הייליגע ספרים און קונטרסים האט דאס אים געגעבן כח ווייטער 
ממשיך צו זיין מיט זיין הייליגע ארבעט, און ער האט ווייטער געשריבן 
נאך און נאך קונטרסים, און דורך דעם זענען מיר זיך מחיה דערמיט ביז 

היינט.

און אזוי ברענגט אויך דער הייליגער רבי )ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן קכו( 
אז יעדעס מאל ווען די חבריא האט אויסגעלויבט זייער רבי, דעם הייליגן 
חידושי  נאך  געזאגט  זיי  דערנאך  ער  האט  יוחאי,  בן  שמעון  רבי  תנא 
תורה; מיר האבן גארנישט קיין השגה אינעם צדיק, פון אינדרויסן זעט 
אויס ווי דער צדיק גייט אן מיט א שטארקקייט אז עס קען זיך דאכטן 
ווי דער צדיק דארף נישט קיין חיזוק אנצוגיין מיט זיין הייליגע ארבעט, 
אבער דער אמת איז נישט אזוי, דער צדיק וויל אויך זען צי ער טוט עפעס 

אויף מיט זיין שווערע הארעוואניע.

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

 

ד
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שבת קודש פרשת נשא, תשפ"א לפרט קטן, ביי 
סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה שליט"א 

פארגעלערנט שיחות הר"ן סימן רלח.

לשון רבינו זכרונו לברכה: ָהָיה ְמַדֵּבר ִעם ֶאָחד ְּבתֹוְך ָּכְך ָׁשַמע ֶאָחד 
ְוָאַמר  ִמְּלָפֶניָך  טֹוָבה  ְּבֵעָצה  ְוַתְּקֵננּו  ְוָאַמר  ַעְרִבית  ְּתִפיַּלת  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָהָיה 
ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְוָעָנה  ְוכּו'  ְּבֵעָצה  ְוַתְּקֵננּו  ַהֵּתבֹות  ֵאּלּו  ִּבְמִהירּות  ָהִאיׁש  אֹותֹו 
ִלְבָרָכה, ְוָאַמר ְלֶזה ֶׁשָעַמד ֶאְצלו: ַהָרִאיָת ֶׁשֶּזה חֹוֵטף ִּבְמִהירּות ֵאּלּו ַהֵּתבֹות 
ְּבִהְתעֹוְררּות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכין  ַהֵּתבֹות  ֵאּלּו  ֲהלא  ְוכּו'  ְּבֵעָצה טֹוָבה  ְוַתְּקֵננּו 
ְיָקָרה ְמאד  ְּתִפיָּלה  ִּכי זֹאת ִהיא  ְּדִלָּבא ְמאד  ָּגדֹול ּוְבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ֵמֻעְמָקא 
ְמאד ִּכי ְמאד ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ֵעָצה טֹוָבה ֶׁשִּנְזֶּכה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוכּו' ְוָדָבר ֶזה מּוָבן ְמאד ְלָכל 
ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשְּצִריִכין ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך.

ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ְּתנּועֹות ֶׁשִּלי ֶׁשל ָּכל ַהּיֹום 
ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ָּבַני ְוֶׁשל ַהְּתלּוִיים ִּבי ֶׁשִּיְהיּו ַהּכל 
ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְוכּו' ְוכּו' ְוֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב ְוַכּיֹוֵצא ֲאִני מֹוֵסר 
ְוַאַחר  ִיְתָּבַרְך  ִּכְרצֹונֹו  ַהַּׁשָּבת  ַהְנָהַגת אֹותֹו  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ַהּיֹום 
ֵאינֹו  ְוַכּיֹוֵצא ׁשּוב  ַהַּׁשָּבת  ְּבאֹותֹו  ַהּיֹום אֹו  ְּבאֹותֹו  ֶאְצלֹו  ֶׁשִּמְתַנֵהג  ְּכמֹו  ָּכְך 
ְמַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ַאַחר ָּכְך ְּכָלל ִאם ָהָיה ַהְנָהַגת ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום ָּכָראּוי ְוָהֵבן. עד 

כאן לשון רבינו זכרונו לברכה.

איבערטייטשט: דער רבי האט אמאל געהערט ווי איינער דאווענט 
ָפֶניָך",  ִמְלּ ֵעָצה טֹוָבה  ְבּ ֵננּו  "ְוַתְקּ מעריב און ער כאפט אפ די ווערטער: 
ָפֶניָך', דארף  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ האט דער רבי געזאגט: "די ווערטער 'ְוַתְקּ
מען דאך זאגן מיט גרויס כוונה, דאס איז זייער א חשוב'ע תפילה"; ווייל 
וואס צו טון, מען האט  ווייסט נישט  דער עיקר פראבלעם איז אז מען 
אויף יעדע זאך ספיקות צי מען זאל טון אזוי צי אזוי, דארף מען אסאך 
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ָפֶניָך, רבונו של עולם  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ בעטן דעם אייבערשטן: "ְוַתְקּ
געב מיר א גוטע עצה איך זאל וויסן ווי אזוי זיך צו פירן".

נאך האט דער רבי געזאגט: איך פיר זיך יעדן אינדערפרי ווען איך 
שטיי אויף געב איך זיך איבער צום אייבערשטן, איך געב איבער אלע 
מיינע מחשבות, אלע מיינע דיבורים און אלע מיינע מעשים, סיי פון מיר 
און סיי פון מיינע קינדער און אלע וואס זענען אנגעהאנגען אין מיר - 
פארן אייבערשטן, אזוי אויך ווען עס קומט שבת און יום טוב, געב איך 
זיך אינגאנצן איבער פאר'ן אייבערשטן, אזוי דארף איך נישט טראכטן 
נאכדעם צי איך האב גוט געטון און אז אפשר וואלט איך געדארפט טון 
זיך איבער געגעבן צום אייבערשטן איז  ווייל אז איך האב  פארקערט. 

אלעס זיכער גוט.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דער רבי זאגט דא ווען מען 
ָפֶניָך', זאל מען עס  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ זאגט ביי מעריב די ווערטער: 'ְוַתְקּ
זאגן מיט גרויס כוונה; דארף מען אבער וויסן אז דאס מיינט נישט צו זאגן 
אז נאר דעמאלט האט מען א געלעגנהייט צו בעטן דעם אייבערשטן אויף 
גוטע עצות, און אויב דער מענטש האט פונקט פארפאסט דער מינוט, 
ער דערמאנט זיך נאך ַהְׁשִּכיֵבנּו אז ער האט נישט אינזינען געהאט ביי די 
ווערטער, דארף ער שוין ווארטן ביז מארגן צו בעטן דערויף...; עס איז 
נישט אזוי, ווען אימער א מענטש דערמאנט זיך פון זיינע פראבלעמען 
ָפֶניָך,  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ ער דארף אן עצה קען ער בעטן דערויף: "ְוַתְקּ
צו  זיך  אזוי  ווי  וויסן  זאל  איך  עצה  גוטע  א  מיר  געב  עולם  של  רבונו 

פירן", עס דארף נישט זיין דוקא ביי מעריב.

די  איז  דאס  עצות;  אלע  פאר  עצה  די  איז  אייבערשטן  דעם  בעטן 
אזוי  ווי  נישט  ווייסט  מען  ווען  עצה,  קיין  נישט  האט  מען  ווען  עצה 
איז  קיינער  וואו  א פלאץ  אין  ארויס אביסל שפאצירן  גיי  פירן.  צו  זיך 
זאלסט  דו  אז  העלפן  דיר  זאל  ער  אייבערשטן  צום  שריי  דארט,  נישט 
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ָפֶניָך',  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ וויסן וואס דו האסט צו טון; בעט אים: "'ְוַתְקּ
אייבערשטער געב מיר א גוטע עצה איך זאל וויסן וואס צו טון", אז מען 
טוט דאס, מען בעט דעם אייבערשטן מען זאל זיך קענען אן עצה געבן 
ווי אזוי זיך צו פירן, דאן העלפט דער אייבערשטער אז מען ווייסט וואס 

מען האט צוטון.

ער  ווען  אינדערפרי  יעדן  זיך  פירט  ער  אז  רבי,  דער  דא  זאגט  נאך 
שטייט אויף געבט ער זיך איבער צום אייבערשטן, אלע זיינע מחשבות, 
הנהגה,  וויכטיגע  א  זייער  איז  דאס  מעשים;  אלע  און  דיבורים  אלע 
פרוביר עס אויס, הייב אן דעם טאג מיט תפילה, בעט דעם אייבערשטן 
אינדערפרי אז דער טאג זאל זיין מיט הצלחה, אז מען געבט זיך איבער 
צום אייבערשטן - איז אלעס גרינגער. גלייך אינדערפרי ווען מען זאגט 
'"מודה אני', לייג צו א קליינע תפילה אויף די אייגענע שפראך: "רבונו 
איך  וואס  אלעס  און  טאג  גאנצע  מיין  איבער  דיר  געב  איך  עולם,  של 

דארף ערלעדיגן; העלף מיר איך זאל האבן א פרייליכע טאג".

דער  אז  אייבערשטן,  פאר'ן  איבער  אליינס  זיך  געבט  בחור  א 
האסט  דו  און  געהאט  חתונה  האסט  דו  געהאלפן  האט  אייבערשטער 
שוין אויך א ווייב דאן לייג צו אויך דיין ווייב, אז דו האסט שוין ברוך 
זיינע  צו  לייגט  הבית  בעל  א  קינדער,  דיינע  צו  לייג  דאן  קינדער  השם 
ארבעטער, א מלמד און א לערערין לייגט צו די תלמידים און תלמידות, 

און אזוי ווייטער.

א מענטש דארף האבן אזויפיל סייעתא דשמיא אין זיין טאג, אז אלעס 
זאל זיך פירן צו גוטן, אבער אז מען געבט זיך איבער צום אייבערשטן 

האט מען סייעתא דשמיא און מען האט הצלחה.

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


