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שבת קודש פרשת תשא, שבת פרה, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
לפני התפילה המשיך ראש הישיבה שליט"א את השיעור בספר 

הקדוש פעולת הצדיק, מסימן תשטז עד סימן תשכז

סימן תשכב: ]באמצע הסימן[: ָעָנה ְוָאַמר ר' ָנָתן: "ַלְחזֹר ָּבִעיר ָמאַהלֹוב, 
ְּכַדאי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְלַרֵּבינּו  ִלְנסַֹע  ִּכי  ָּכֶזה,  ַמָּׂשאֹוי  ִעם  ִלַּסע  ִמְּכבֹוִדי  ֶזה  ֵאין 
ֲאִפילּו ְּבִבָּזיֹון ְוַאִּפי' ֵליֵלְך ַרְגֵלי, ֲאָבל ַלֲחזֹר ְלֵביִתי ֵאיִני רֹוֶצה ִעם ֲעָגָלה ָּכזֹאת!"

רבי נתן זכרונו לברכה אמר: כשאני הולך לרבינו זה לא משנה לי איך אני 
הולך לרבינו, אז אני הולך גם בדרך שלא מתאים לי, אבל בדרך חזור הביתה 
אני לא רוצה לחזור בעגלה מלאת זכוכית, כי זה יכול עוד יותר להגדיל את 

המחלוקת עלי, כשיראו שאני חוזר הביתה בדרך מוזרה שכזאת.

סימן תשכג: לפני שהתחיל ראש הישיבה שליט"א את הסימן הזה שאל 
אברך את ראש הישיבה שליט"א: איך השאיר רבי נתן את אשתו וילדיו לכזה 
זמן ארוך לבדם, לכל חודש תשרי? ענה לו ראש הישיבה שליט"א: כך היה 
נהוג בכל החסידויות, היו נוסעים לרבי לכל חודש תשרי, כך זה ב'ליובאוויטש' 
ובעוד מקומות. סבא שלי הגאון הצדיק הרב מקארלסבורג )שליט"א( ]זכר צדיק 
לברכה[ התגורר בהיותו אברך בארץ ישראל, הוא היה נוסע לארה"ב לרבי 
הקדוש מסאטמאר זכותו יגן עלינו לכל חודש תשרי, מיום א' ד'סליחות ועד 

אחרי שמחת תורה.

רק המעניין הוא שכשמישהו רוצה לנסוע לראש השנה לרבו זה בסדר, אף 
אחד לא יעשה מכך עסק, מובן לכולם שהוא רוצה להתברך אצל רבו בשנה 
טובה ומתוקה, אבל אם הוא רוצה לנסוע לרבינו לאומן אז כבר נהיה רעש 
ובלגן 'היתכן שהוא משאיר את אשתו וילדיו כל כך הרבה זמן לבדם?!...' 
כמה  עסקים  לעשות  בשביל  ביתם  את  עוזבים  שאנשים  רואים  הדבר  אותו 
אשתו  את  משאיר  שהוא  'היתכן  אחד  מאף  רעש  שומעים  ולא  ימים  וכמה 
וילדיו לבדם כל כך הרבה זמן?! רק כשזה מגיע לאומן אז נהיה רעש, איי 
זה שנוסע לעסקים בכלל ספק אם הוא ירוויח משהו אבל מי שמגיע לרבינו 

בוודאי שהוא מרוויח!
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רבי נתן הקדוש אמר לאחר פטירת רבינו מזה העולם, שהוא מתחרט מדוע 
הוא לא נשאר עוד  יותר זמן אצל רבינו, הוא היה צריך להישאר יותר זמן אצל 
רבינו כדי שהוא יוכל לשמוע ולכתוב יותר ויותר מרבינו, כל הספרים שיש 
מרבינו, כל ההתחזקות שיש מרבינו, כל מה שהעולם משתנה מקצה לקצה 
עם ברסלב במשך המאתיים שנים האחרונות עם ברסלב – מגיע להודות על כל 
זה לרבי נתן, הוא כתב את כל מה שהוא שמע מרבינו, רבינו התפרסם בעולם 
בהיותו בן עשרים, ורבינו הסתלק מהעולם בגיל שלושים ושמונה, כשרבי נתן 
הגיע לרבינו, רבינו כבר היה בן שלושים, יוצא שכל מה שיש לנו מרבינו זה 

רק משמונה שנותיו האחרונות של חיי רבינו.

בחיי  רק  היה  זה  זמן  הרבה  כך  כל  רבינו  אצל  נשארים  שהיו  זה  אבל 
באומן  לשבת  כזה  דבר  היה  לא  מהעולם  הסתלק  שרבינו  מאז  אבל  רבינו, 
לזמן ממושך, היתה תקופה שרבי נחמן טולטשינר זכרונו לברכה היה עומד 
בציון רבינו באומן והיה מסלק את כל האנשים שהיו מתאספים שם סתם כך, 
כשמגיעים לרבינו, אי אפשר להתעכב שם זמן ממושך, אי אפשר להשאיר את 

האישה והילדים לבד.

סימן תשכז, הגה אות כ: ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֵּבֵרְך ְיהּוִדי ֶאָחד, ֶׁשִּיְזֶּכה 
ַעד  ָיִמים  ְוֶהֱאִריְך  ָמִׁשיַח'ן,  ֶלעְּב'ן  ָזאְלט ֶדער  ִאיהר  ִצְדֵקינּו,  יַח  ָמִשׁ ְּפֵני  ְלַקֵּבל 
ְמאֹד, ּוִבְזַמן ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ְּכָבר ְּבִגיל ֶׁשל ֵמָאה ְוָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה )115(. 
ּוֵמרֹב ִזְקנּותֹו ְּכָבר ָקץ ְבַחָּייו ְוָרָצה ָלמּות. ְוָהָיה נֹוֵסַע ֶאל ָּכל ַהַצִדיִקים ְלִהְתאֹוֵנן 
יַח ִצְדֵקינּו  ִלְפֵניֶהם, ֱהיֹות ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֵּבְרכֹו, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִשׁ
ַמה  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֵּכן  ְוַעל   - ְּבַחָּייו  ְוָקץ  ֻמְפָלג  ָזֵקן  ְּכָבר  ְוהּוא  ְלֶזה  ָזָכה  ֹלא  ַוֲעַדִין 
ַ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, 
ְלִהָּכֵנס  ִנְתַיֵּׁשב  ֵּכן  - ַעל  ִלְבָרָכה(  ִזְכרֹונֹו  )ַרֵּבינּו  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש  ֶנֶכד  ֶׁשָּגר ָּכאן 
ֵאָליו. ְוִנְכַנס ֶאל ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִהְתַרֵעם ְלָפָניו ְמאֹד, ֱהיֹות ֶּׁשֵאין לֹו ְּכָבר 
יַח ִצְדֵקינּו. ְוַרֵּבנּו ִחֵּיְך ְמאֹד ְוֹלא  ּכַֹח ְוַסְבָלנּות ְלַחּכֹות, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְראֹות ְּפֵני ָמִשׁ
ָעָנה לֹו ָּדָבר. ְוָיָצא ַהָּזֵקן ִמִּלְפֵני ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ִנְכַנס ְּבַדְעּתֹו, 
אּוַלי ִּכֵּון ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְּבִבְרָּכתֹו, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּבל ְּפֵני ַאְבֵרְך ֶזה )ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹו 
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ם ְּבַדְעּתֹו, ְוָחַזר ְלֵביתֹו ְוִנְפָטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה. ִלְבָרָכה(. ְוָׂשַמח ְמאֹד, ִּכי ֵּכן ִנְסַכּ

ובין  "ביני  רסו(:  סימן  מוהר"ן,  )חיי  אמר  רבינו  שליט"א:  הישיבה  ראש  אמר 
בחירה  תהיה  לא  כבר  יגיע  כשמשיח  הוא,  החילוק  חילוק,  שום  אין  משיח 
וכעת יש עדיין בחירה". זה כל מה שמשיח יכניס בעולם, שכל אחד ידע שאין 
אף אחד בעולם שיכול לעזור לו, מלבד הקדוש ברוך הוא, כל מה שאדם צריך 
הוא ילך ויבקש מהשם יתברך, אף אחד לא יחשוב יותר 'פלוני יכול לעזור 
לי', 'אלמוני יכול לעזור לי', רק ילכו אל השם יתברך, יזכו אז לכזאת אמונה 

יוקדת וברורה.

מה יהיה כשמשיח יגיע? מה ישתנה בזמן שמשיח יגיע? אנחנו פוסקים 
מלכים  הלכות  החזקה;  היד  ספר  )סוף  כותב  הקדוש  הרמב"ם  הקדוש,  הרמב"ם  כמו 
ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵּבין  ֵאין  ֲחָכִמים  "ָאְמרּו  יב, ב(:  ומלחמותיהם, פרק 

ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ִּבְלַבד", החילוק היחיד שיהיה כשמשיח יגיע שכבר לא נהיה 
תחת שלטון הגויים, ויהיה בית המקדש, אבל הכל יתנהל כמקודם, כשמשיח 
יגיע הוא יכניס אמונה בכל העולם כמו שכתוב בפסוק )ישעיה יא, ט(: "ִּכי ָמְלָאה 

ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים" )שם, ה(.

בכל החסידויות סבורים שכשמשיח יגיע הוא יגלה לכל העולם שהם היו 
ה'אמת', צריך ללכת לבושים עם כובע כמו שהם הולכים, עם גארטל )אבנט( 
כזה, עם מגפיים כמוהם וכו', אבל הנביא אומר אחרת, הנביא אומר )צפניה ג, 
ם ה'", כשמשיח יגיע  ֵשׁ ם ְבּ ָפה ְברּוָרה, ִלְקרֹא ֻכָלּ ים ָשׂ ְך ֶאל ַעִמּ י ָאז ֶאְהפֹּ ט(: "ִכּ

ַעִין ִיְראּו  י ַעִין ְבּ כולם יתחילו לדבר אל השם יתברך, עוד כתוב )ישעיה נב, ח(: "ִכּ
ׁשּוב ה' ִצּיֹון", כולם ירגישו את השם יתברך כל כך ברור כאילו והיו רואים  ְבּ

אותו.

הרמב"ם אומר )הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק יב, ב(: "ְוֹלא ִיְהֶיה ֵעֶסק ָּכל ָהעֹוָלם 
ִּבְלַבד", כל העולם יעסוק רק באמונה להרגיש את השם  ֶאת ה'  ָלַדַעת  ֶאָּלא 
יתברך, "ּ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", כל אחד יחכים מאוד בעניין האמונה, כל אחד יקבל הרבה 
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דעת באלוקותו יתברך, יפתחו ישיבות 'ישיבת אמונה' שם ינתחו את סוגיית 
האמונה בהשם יתברך, אף אחד לא ירצה ללכת לעבוד כולם ירצו רק לעסוק 
הם  היהודים,  במקום  יעבדו  ההוא  בזמן  שיישארו  הגויים  מאמונה.  ולדבר 

יחרשו ויזרעו את השדות עבור היהודים.

וזאת אנו זוכים שרבינו עושה איתנו כבר עכשיו, הוא מכניס בנו אמונה 
ברורה בהשם יתברך, רבינו אמר על עצמו את לשון הגמרא )סנהדרין צח:(: "ָאַמר 
ַרב ַנְחָמן ִאי ִמן ִחָּייא הּוא ְּכגֹון ֲאָנא", רב נחמן אמר: אם משיח בין החיים זה 
אני, כי בכל דור יש משיח, ואם הדור לא ראוי הוא מסתלק מהעולם ומגיע 
משיח אחר, ורבינו רימז את זה על עצמו, שהוא היה משיח בדורו, כי רבינו 

מכניס בנו את העצות שמשיח יכניס בכל העולם.

השם יעזור שנציית לרבינו ועל ידי כך נזכה לדברים מאוד יפים, אמן.

ף


