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שבת קודש פרשת תשא, שבת פרה, שנת תשפ"א 
לפרט קטן, פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 

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

סימן תשכב: ]אינמיטן די שטיקל[: ָעָנה ְוָאַמר ר' ָנָתן: "ַלְחזֹר ָּבִעיר 
ִזְכרֹונֹו  ְלַרֵּבינּו  ִלְנסַֹע  ִּכי  ָּכֶזה,  ַמָּׂשאֹוי  ִעם  ִלַּסע  ִמְּכבֹוִדי  ֶזה  ֵאין  ָמאַהלֹוב, 
ִלְבָרָכה ְּכַדאי ֲאִפילּו ְּבִבָּזיֹון ְוַאִפי' ֵליֵלְך ַרְגֵלי, ֲאָבל ַלֲחזֹר ְלֵביִתי ֵאיִני רֹוֶצה 

ִעם ֲעָגָלה ָּכזֹאת!"

רבי נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: ווען איך גיי צום רבי'ן איז מיר 
נישט קיין חילוק ווי אזוי איך גיי, דעמאלט גיי איך אפילו אויף א וועג 
מיט  נישט  איך  וויל  קומען  צוריק אהיים  נישט, אבער  עס פאסט  וואס 
דעם וואגן וואס איז פול מיט גלאז, ווייל דאס קען מער פארשטערקערן 
די מחלוקת אויף מיר, זעענדיג ווי איך קום אהיים דורך אזא מאדנע וועג.

סימן תשכג: איידער דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעהויבן דעם 
סימן האט א אינגערמאן געפרעגט דעם ראש ישיבה שליט"א: ווי אזוי 
האט רבי נתן איבערגעלאזט זיין ווייב און קינדער אויף אזא לאנגע צייט, 
אויף גאנץ חודש תשרי? האט דער ראש ישיבה שליט"א געענטפערט: 
אזוי פלעגט זיין אין אלע חסידות'ער, מען פלעגט פארן צום רבי'ן אויף 
גאנץ תשרי, אזוי איז אין 'ליובאוויטש' און אין נאך פלעצער. מיין זיידע 
הגאון הצדיק דער קארלסבורג'ער רב )שליט"א( ]זכר צדיק לברכה[ האט 
געוואוינט אלס אינגערמאן אין ארץ ישראל, פלעגט ער אריינקומען קיין 
אמעריקע צום סאטמאר'ער רבי זכותו יגן עלינו אויף גאנץ תשרי, פון א' 

סליחות ביז נאך שמחת תורה.

צו  השנה  ראש  אויף  פארן  וויל  וואס  יעדער  איז  אינטערעסאנט 
מען  דערפון,  רעש  קיין  נישט  מאכט  קיינער  פארן,  ער  מעג  רבי'ן  זיין 
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זיין רבי'ן א גוט געבענטשט  פארשטייט אז ער וויל זיך אויסבעטן ביי 
יאר, אבער אויב וויל ער פארן צום רבי'ן קיין אומאן דאן ווערט שוין א 
גאנצע רעש און א טומל 'היתכן ער לאזט איבער זיין ווייב און קינדער 
אזוי לאנג?!...' די זעלבע זאך זעט מען מענטשן פארן אוועק פון שטוב 
צוליב זייער ביזנעס אויף עטליכע טעג הערט מען קיינעם נישט מאכן א 
רעש 'היתכן ער לאזט איבער זיין ווייב און קינדער אזוי לאנג?! נאר ווען 
עס קומט לגבי אומאן דעמאלט מאכט מען א רעש, איי דער וואס פארט 
וועגן ביזנעס איז נאר א ספק צי ער וועט עפעס פארדינען אבער ביים 

קומען צום רבי'ן איז דאך א זיכערע פארדינס!

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט נאכדעם וואס דער רבי איז אוועק 
פון די וועלט, אז ער האט חרטה פארוואס ער איז נישט געבליבן נאך 
לענגער ביים רבי'ן, ער וואלט ווען געדארפט בלייבן ביים רבי'ן מער כדי 
ער זאל קענען הערן און שרייבן פון רבי'ן נאך און נאך; די אלע ספרים 
וואס איז דא פון רבי'ן, די אלע התחזקות וואס מענטשן האבן פון רבי'ן, 
די גאנצע זאך וואס די גאנצע וועלט דריידט זיך איבער מיט ברסלב שוין 
א משך פון צוויי הונדערט יאר - אלעס קומט צו פארדאנקן דעם הייליגן 
רבי נתן, ער האט אפגעשריבן אלעס וואס ער האט געהערט פון רבי'ן; 
דער רבי איז באקאנט געווארן אויף די וועלט ווען ער איז אלט געווען 
יאר;  דרייסיג  און  אכט  די  ביי  אוועק  איז  רבי  דער  און  יאר,  צוואנציג 
ווען רבי נתן איז אנגעקומען צום רבי'ן איז שוין דער רבי אלט געווען 
דרייסיג יאר, קומט אויס אז אלעס וואס מיר האבן פון רבי'ן איז נאר פון 

די לעצטע אכט יאר וואס דער רבי האט געלעבט.

נאר  איז  לאנג  אזוי  רבי'ן  ביים  בלייבן  פלעגט  מען  אז  דאס  אבער 
איז  רבי  דער  ווען  פון  אבער  געלעבט,  האט  רבי  דער  ווילאנג  געווען 
נסתלק געווארן איז נישט געווען אזא זאך פון אפזיצן אין אומאן אויף א 
לענגערע צייט, עס איז געווען א צייט וואס רבי נחמן טולטשינער זכרונו 
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לברכה פלעגט שטיין מיט א שטעקן ביים רבי'נס ציון אין אומאן און 
פארטרייבן אלע מענטשן וואס האבן זיך דארט פארזוימט סתם אזוי; אז 
מען קומט צום רבי'ן, קען מען זיך נישט פארזוימען דארט א לענגערע 

צייט, מען קען נישט איבערלאזן די ווייב און קינדער אליין.

ֶאָחד,  ְיהּוִדי  ֵּבֵרְך  ַהָקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  כ:  אות  הגה  תשכז,  סימן 
יַח ִצְדֵקינּו, ִאיהר ָזאְלט ֶדער ֶלעְּב'ן ָמִׁשיַח'ן, ְוֶהֱאִריְך  ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִשׁ
ָיִמים ַעד ְמאֹד, ּוִבְזַמן ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ְּכָבר ְּבִגיל ֶׁשל ֵמָאה ְוָחֵמׁש 
ְוָהָיה נֹוֵסַע ֶאל ָּכל  ְוָרָצה ָלמּות.  ֶעְׂשֵרה )115(. ּוֵמרֹב ִזְקנּותֹו ְּכָבר ָקץ ְבַחָּייו 
ַהַצִדיִקים ְלִהְתאֹוֵנן ִלְפֵניֶהם, ֱהיֹות ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֵּבְרכֹו, ֶׁשִּיְזֶּכה 
יַח ִצְדֵקינּו ַוֲעַדִין ֹלא ָזָכה ְלֶזה ְוהּוא ְּכָבר ָזֵקן ֻמְפָלג ְוָקץ ְּבַחָּייו  ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִשׁ
- ְוַעל ֵּכן ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות. ְוׁשּום ַצִּדיק ֹּלא ָיַדע ַמה ַלֲהִׁשיבֹו ַרק ִּכְּבדּו 
אֹתֹו ְמאֹד ְמאֹד, ֵמַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלַקֵּבל ְּבָרָכה ָּכזֹו ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש. 
ַּפַעם ַאַחת ָּבא ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב ְוָׁשַמע, ֶׁשָּגר ָּכאן ֶנֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש 
)ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( - ַעל ֵּכן ִנְתַיֵּׁשב ְלִהָּכֵנס ֵאָליו. ְוִנְכַנס ֶאל ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ְוִהְתַרֵעם ְלָפָניו ְמאֹד, ֱהיֹות ֶּׁשֵאין לֹו ְּכָבר ּכַֹח ְוַסְבָלנּות ְלַחּכֹות, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְוָיָצא ַהָּזֵקן  ְוַרֵּבנּו ִחֵּיְך ְמאֹד ְוֹלא ָעָנה לֹו ָּדָבר.  יַח ִצְדֵקינּו.  ִלְראֹות ְּפֵני ָמִשׁ
ִמִּלְפֵני ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ִנְכַנס ְּבַדְעּתֹו, אּוַלי ִּכֵּון ַהַּבַעל ֵׁשם 
ְוָׂשַמח  ִלְבָרָכה(.  ִזְכרֹונֹו  )ַרֵּבינּו  ֶזה  ַאְבֵרְך  ְּפֵני  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּבִבְרָּכתֹו,  ַהָקדֹוׁש  טֹוב 

ם ְּבַדְעּתֹו, ְוָחַזר ְלֵביתֹו ְוִנְפָטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה. ְמאֹד, ִּכי ֵּכן ִנְסַכּ

געזאגט  האט  רבי  דער  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
)חיי מוהר"ן, סימן רסו(: "צווישן מיר און משיח איז נישט דא קיין חילוק, נאר 

און  בחירה  קיין  זיין  נישט  מער  וועט  משיח  ביי  דא,  איז  חילוק  איין 
יעצט איז נאך דא די בחירה". דאס איז די גאנצע זאך וואס משיח וועט 
אריינברענגען אין די וועלט, אז יעדער זאל וויסן אז עס איז נישטא אויף 
די וועלט קיינער וואס קען דיר העלפן, אויסער דער אייבערשטער, יעדע 
זאך וואס דו דארפסט זאלסטו גיין צום אייבערשטן; קיינער וועט מער 
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נישט טראכטן 'דער קען מיר העלפן', 'יענער קען מיר העלפן', נאר מען 
אמונה  קלארע  און  שטארקע  אזא  צו  אייבערשטן,  צום  גיין  נאר  וועט 

וועט מען דעמאלט זוכה זיין.

וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען? וואס וועט זיך טוישן אין די 
צייטן פון משיח? מיר פסק'ענען ווי דעם הייליגן רמב"ם, דער הייליגער 
רמב"ם שרייבט )סוף ספר היד החזקה; הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק יב, ב(: "ָאְמרּו ֲחָכִמים 
די  ִּבְלַבד",  ַמְלֻכּיֹות  ִׁשְעּבּוד  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵּבין  ֵאין 
איינציגסטע חילוק וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען איז דאס אז 
מיר וועלן מער נישט זיין אונטערטעניגט אונטער די גוי'אישע פעלקער, 
און עס וועט זיין א בית המקדש, אבער אלעס וועט זיין אזוי ווי פארדעם, 
גאנצע  די  אין  אמונה  אריינברענגען  ער  וועט  קומען  וועט  משיח  ווען 
וועלט אזוי ווי עס שטייט אין פסוק )ישעיה יא, ט(: "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת 

ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים" )שם, ה(.

אלע חסידות'ער האלטן אז ווען משיח וועט קומען גייט ער אנטפלעקן 
פאר די גאנצע וועלט אז זיי זענען געווען דער 'אמת', מען דארף גיין מיט 
שטיוול  סארט  זייער  מיט  גארטל,  סארט  זייער  מיט  היט,  סארט  זייער 
י ָאז  וכו', אבער דער נביא זאגט אנדערש, דער נביא זאגט )צפניה ג, ט(: "ִכּ
וועט  משיח  ווען  ה'",  ם  ֵשׁ ְבּ ם  ֻכָלּ ִלְקרֹא  ְברּוָרה,  ָפה  ָשׂ ים  ַעִמּ ֶאל  ְך  ֶאְהפֹּ
קומען וועלן אלע אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, נאך שטייט )ישעיה נב, ח(: 
ׁשּוב ה' ִצּיֹון", יעדער וועט שפירן דעם אייבערשטן  ַעִין ִיְראּו ְבּ י ַעִין ְבּ "ִכּ

מיט אזא קלארקייט אזוי ווי מען וואלט אים ווען געזען.

ָּכל  ֵעֶסק  ִיְהֶיה  "ְוֹלא  ב(:  יב,  פרק  ומלחמותיהם,  )הלכות מלכים  זאגט  רמב"ם  דער 
ָהעֹוָלם ֶאָּלא ָלַדַעת ֶאת ה' ִּבְלַבד", די גאנצע וועלט גייט נאר עוסק זיין אין 
אמונה צו שפירן דעם אייבערשטן, "ּוְלִפיָכְך ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים 
ְויֹוְדִעים ְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ְוַיִּׂשיגּו ַּדַעת ּבֹוְרָאם ְּכִפי ּכַֹח ָהָאָדם. ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה 
יא, ט(: ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים", יעדער וועט ווערן 
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זייער קלוג אין אמונה, יעדער וועט פיל ווערן מיט דעת אין אלוקות; עס 
וועט זיך עפענען ישיבות 'ישיבת האמונה' דארט וועט מען דורכטון די 
אמונה אינעם אייבערשטן, קיינער וועט נישט וועלן גיין ארבעטן אלע 
וועלן נאר וועלן רעדן און שמועסן פון אמונה. די גוים וואס וועלן איבער 
וועלן  זיי  אידן,  די  אנשטאט  ארבעטן  וועלן  זיי  צייט  יענע  אין  בלייבן 

אקערן און איינזייען די פעלדער פון די אידן.

און דאס זענען מיר זוכה אז דער רבי טוט דאס שוין מיט אונז היינט, 
ער ברענגט אריין אין אונז די קלארע אמונה אינעם אייבערשטן; דער 
רבי האט געזאגט אויף זיך דעם לשון הגמרא )סנהדרין צח:(: "ָאַמר ַרב ַנְחָמן 
ִאי ִמן ִחָּייא הּוא ְּכגֹון ֲאָנא", רב נחמן האט געזאגט: אויב משיח איז פון 
די לעבעדיגע בין איך עס, ווייל אין יעדן דור איז דא א משיח, אויב די 
דור איז נישט ראוי גייט ער אוועק פון די וועלט און עס קומט א אנדערע 
משיח, האט דער רבי עס מרמז געווען אויף זיך, אז ער איז געווען משיח 
אין זיין דור, ווייל דער רבי ברענגט אריין אין אונז די עצות וואס משיח 

וועט אריין ברענגען אין די וועלט.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
זוכה זיין צו שיינע זאכן, אמן.

ף


