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ווייזן עïעס אäנז וויל ְְִֶֶֶַמען

ז:)זאגחז "ל  ליח)עאצ קנ אד אי" ְְִֵֵֶַַָָָָ
ממעלה" עליו מכריזי  א אלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמלמה,
פינגער זיי ניט זי צעקלאט מענט א ְְְְְְִִִֶֶֶַַַ
רפט מע יא נאר וועלט, די יא נטא ְְְְִֶֶָָדא
דאר דאס אז הימל אי יבא איס דְְְִִֶַַָק
ווע אז איז מענט א פ נאטר די .אסירְְְִִִֶֶַַַַ
אליי זי ער אלדיגט ,קלא א כאט ְְְְִִֵֶֶַַַַַער
דער , געגע אכט נג גט ניט  האט  ער ְְְְִֶֶֶֶַַָאז 
וואס זא קליינע יעדע אז אער איז ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאמת
נקטליכער א האט ,מענט א צ ְְְְְְִִֶֶַַַָאסירט
איז עס ,עגע איז דאס פארוואס ְְִִֶֶֶֶַָָח
דאס אז יבא פ ריאנגע אזי ְְְְִֶֶֶַַָָגעווע

זאג חז"ל . אסיר ל"ח.)זאל "מ(ימא ְְְְִִַַַָָָ
אי ,ל ני למ יבי מבמק ְְְְִִִִִֵֶָָָיקרא
נגעת מלכת ואי ,לחביר כ נגע ְְֲֵֵֵַַַַַַָָָאד
ניט איז עס נימא", מלא אפיל חברְְְֲֲִִִִִֶֶַָָֹ



שיחות הראש ישיבה שליט"א

גפרשת כי תצא שנת תש"פ לפ"ק

שלש סעודות פרשת עקב תש"פ לפרט קטן

יב(:  י,  )דברים  ישיבה שליט"א האט אנגעהויבן מיט'ן פסוק  דער ראש 
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך, ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך, 
ְלָבְבָך ּוְבָכל  ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל  ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו,  ָלֶלֶכת ְּבָכל 
דער  שוין  בעט  "וואס  ישראל:  כלל  פאר  זאגט  רבינו  משה   - ַנְפְׁשָך" 
אייבערשטער פון אייך, נאר צו האבן יראת שמים", פרעגן חכמינו זכרונם 
לברכה חכמינו )ברכות לג:(: "ָאטּו ִיְרַאת ָׁשַמִים ִמיְּלָתא זּוְטָרָתא ִהיא", יראת 
שמים איז דען עפעס א קלייניקייט, אז משה רבינו זאגסט: "וואס בעט 
שוין דער אייבערשטער, נאר צו האבן יראת שמים?!" ענטפערט די גמרא: 
"ִאין, ְלַגֵּבי ֹמֶׁשה ִמיְּלָתא זּוְטָרָתא ִהיא", פאר משה רבינו איז יראת שמים 
א קלייניקייט; פרעגט דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו )עיין 
דגל מחנה אפרים פרשת תצוה, בתחלת הפרשה( למעשה רעדט דאך משה רבינו צו 

כלל ישראל, איז דאך ווייטער שווער די קשיא, איז דען יראת שמים א 
קלייניקייט, אז משה רבינו זאגט: "וואס בעט שוין דער אייבערשטער פון 
אייך נאר צו האבן יראת שמים?!" נאר זאגט דער הייליגער בעל שם טוב 
זכותו יגן עלינו פשט אזוי, "ְלַגֵּבי ֹמֶׁשה", אז מען גייט צו א צדיק, מען איז 
דבוק אין משה רבינו, "ִמיְּלָתא זּוְטָרָתא ִהיא", דעמאלט איז יראת שמים 

א קלייניקייט.

האט דער ראש ישיבה שליט"א דאס מסביר געווען: דער צדיק לערנט 
ִאיז אֹויְך גּוט; ער צולייגט די עבודת  ַאִּביְסל  ֵּכן טֹוב",  ַּגם  אויס: "ְמַעט 
השם אויף קליין געלט, עס איז אויך פאר דיר, דו קענסט אויך זוכה זיין 

צוצוקומען צו יראת שמים.

נישט דבוק צו א  ווילאנג מען איז  זאך  עבודת השם איז א שווערע 
צדיק, אבער אז מען האט א צדיק וואס לערנט אויס: "רעד ארויס איין 
עבודת  איז  דעמאלט   - אביסל"  כאטש  "לערן  באשעפער",  ווארט צום 

השם זייער גרינג.

און דער ראש ישיבה שליט"א האט דערציילט: רבי נתן איז געווען 
זייער א גרויסער למדן, בעפאר ער איז נתקרב געווארן צום רבי'ן האט 
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ער געהאט א חבורה פון נאך דריי חברים וואס האבן געלערנט צוזאמען 
אויף  תוספות  אלע  מיט  ש"ס  גאנץ  געקענט  האבן  זיי  התמדה,  מיט 
זיי פלעגן פון צייט צו צייט איבער גיין אלע תוספות פון  אויסעווייניג, 
ש"ס אויף אויסענוייניג, יעדער חבר האט געזאגט איין שטיקל, דער די 
געגאנגען  זיי איבער  זענען  אזוי  און דער אנדערער דעם תירוץ,  קשיא 
אלע תוספות. דאך האט רבי נתן זכרונו לברכה געזאגט: "ווען איך האב 
געהערט דעם דיבור פון רבי'ן: "ְמַעט ַּגם ֵּכן טֹוב", ַאִּביְסל ִאיז אֹויְך גּוט, 

האב איך אנגעהויבן צו לערנען מער פלייסיגער.

א מענטש האט ליב צו לערנען ווען אלעס קלאפט, אלעס איז מסודר, 
קומט אבער אויס זייער אסאך צייט וואס פאלן אוועק וואס מען לערנט 
נישט; יעדן טאג קומט אונטער אנדערע תירוצים, היינט האב איך נישט 
קיין חברותא, היינט פיל איך נישט גוט, היינט האב איך א שמחה, עס 
איז נאר דא פינף מינוט... אבער אז מען ווייסט פון דעם דיבור פון רבי'ן: 
נישט אדורך א טאג אן  גייט  גּוט,  ִאיז אֹויְך  ַאִּביְסל  ֵּכן טֹוב",  ַּגם  "ְמַעט 

לערנען די הייליגע תורה.

אפילו מען האט נאר פינף מינוט צייט קען מען אריין כאפן א משנה 
דא, א משנה דארט; וואו מען געפונט זיך כאפט מען אריין א משנה, א 

קאפיטל תהלים.

און דער ראש ישיבה שליט"א האט דערציילט: רבי נתן האט געהאט 
א תלמיד 'רבי נחמן טולטשינער זכרונו לברכה' ער איז נתקרב געווארן 
צום רבי'ן פון די מעשה, ווען ער איז געווען א יונגל איז ער געווארן א 
יתום לא עלינו און זיין פעטער האט אים מגדל געווען. ביי דעם פעטער 
פלעגן איינשטיין גרויסע רבנים, און רבי נחמן טולטשינער פלעגט זיך 
אלץ צוהערן וואס מען שמועסט, אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס 
וואס פשוט'ע מענטשן  זיי האבן גערעדט פון גרויסע זאכן -  זיי רעדן, 
קענען נישט ניצן, איינמאל איז ר' נתן געקומען צו גאסט אין דעם שטאט 
נחמן  ר'  האט  פעטער.  דעם  ביי  איינגעשטאנען  אויך  ער  איז  טולטשין 
טולטשינער געהערט ווי ר' נתן זאגט תורה, און אינמיטן די תורה האט 
ר' נתן געזאגט ווערטער וואס האט געכאפט זיין הארץ: "די וועלט איז 
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נישט, און מען קען עס נישט באקומען, תורה ותפילה איז יא און מען 
קען עס באקומען"; די ווערטער איז אים אריין אין הארץ און ער האט 
געמאכט א קשר מיט ר' נתן. ווען ר' נתן האט געזען אז דער בחור נחמן 
האט אין זיך אסאך תמימות האט ער אים מקרב געווען און אים געזאגט 
ווי אזוי ער זאל לערנען וכו', ביז ער איז אויסגעוואקסן און געווארן "רבי 
נחמן טולטשינער". ווען מען פלעגט פרעגן דעם ר' נחמן טולטשינער ער 
זאל דערציילן א מופת פון ר' נתן, פלעגט ער זאגן: "א מופת בין איך" - 

פון "נחמן וואסער טרעגער" איז געווארן "ר' נחמן טולטשינער".

ף
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פרשת כי תצא שנת תש"פ לפ"ק ו

שיחות וספורים

עצתו אמונה אויף א פשוט'ע שפראך

נה( איינער האט אנגעהויבן מתרגם צו זיין די בריוו פון 'עצתו אמונה' 
צו  געשיקט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  עס  האט  הקודש,  לשון  אויף 
איינעם ער זאל דאס איבער קוקן, יענער האט דאס איבער געקוקט און 
געזאגט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א: עס איז זייער שיין, אבער עס איז 
מען  וואס  רייכע שפראך  שיינע  די  נישט  האט  עס  געשריבן,  פשוט  צו 
דער  האט  בנחל',  'אשר  ווי  אזוי  געשריבן  איז  עס  געווענליך,  שרייבט 
וואס  איינער  וויל;  איך  וואס  איז  "דאס  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש 
זוכט א שיינע שפראך און רייכע ארטיקלען האט גענוג ביכער צו ליינען, 
די בריוו וואס איך שרייב איז געמאכט פאר איינער וואס איז צעבראכן 
עס גייט איבער אויף אים שוועריקייטן זאל ער האבן התחזקות, ווען א 
נישט קיין רייכע ארטיקלען און שיינע  זוכט ער  מענטש איז צעבראכן 

שפראך".

ף

'עצתו אמונה' קומט צו לערנען שבת

זענען  וואס  די  פאר  געזאגט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  נו( 
עוסק אין ארויסשיקן די 'בית נצחי' און 'עצתו אמונה' אויף פאסט אז זיי 
זאלן זען עס ארויסצושיקן אום מיטוואך אינדערפרי, ווייל עס געדוירט 
שוין  עס  מען  וועט  אזוי  טעג,  צוויי  אנקומען  זאל  פאסט  די  געווענליך 

באקומען בעפאר שבת.

דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט: מען זאל דאס אבער נישט 
פארשפרייטן בעפאר דאנערשטאג, עס זאל נאר זיין צו באקומען ערשט 
אויף שבת, די קונטרס קומט צו ליינען שבת אנשטאט די צייטונגען און 
מאגעזינען; אויב די עצתו אמונה קומט ארויס בעפאר שבת און מען האט 
דאס שוין אפגעליינט בעפאר שבת, בארגט מען אנדערע ביכער פון די 

שכנים, דאס וויל איך נישט.
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דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט: 'עצתו אמונה' קומט אויף 
שבת, עס האט אן אנדערער טעם ווען מען לערנט דאס אום שבת.

דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט: "זייט אינגעלייט האבן מיר 
געזאגט אז זיי און זייערע ווייבער ברענגען מער נישט אריין אין שטוב 
קיין שום צייטונגען און מאגאזינען, זיי נעמען נאר אריין אין שטוב 'עצתו 
קונטרס  א  שבת  ערב  יעדן  ארויסקומען  זאל  עס  זען  איך  מוז  אמונה', 
בין נאר, מוז איך מאכן צייט צו  ווי פארנומען איך  'עצתו אמונה', און 

שרייבן בריוון, אז די משפחות זאלן האבן וואס צו ליינען".

ף

זיך פארלאזן נאר אויפ'ן אייבערשטן

וועלכע האבן געהאלטן אינמיטן קויפן א  איינער פון די אינגעלייט 
אז  שליט"א  ישיבה  ראש  פאר'ן  דערציילט  האבן  שטעטל  אינעם  הויז 
איינער פון זיינע קרובים גייען אים פארבארגן א גרויסע סכום געלט ער 
זאל קענען ענדיגן קויפן דעם הויז, א שטיק צייט שפעטער האט דער 
ראש ישיבה שליט"א אים געפרעגט "ווי האלטסטו מיט'ן מקח"? האט 
ראש  דער  האט  געלט,  די  נאכנישט  האט  ער  געזאגט  אינגערמאן  דער 
ישיבה שליט"א געזאגט: "ווייל דו האסט זיך פארלאזט אויף א מענטש אז 
ער וועט דיר העלפן צוליב דעם האסטו נאכנישט די געלט, אבער אויב דו 
וואלסט זיך פארלאזט נאר אויפ'ן אייבערשטן וואלסטו שוין לאנג צוריק 

געהאט די געלט"...

ף

געהאלפן געווארן בזכות מאכן אן עירוב

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  קטן  לפרט  תשע"ט  זומער  פאר'ן 
מיידל  דעם  ארום  עירוב  אן  מאכן  צו  די תלמידים  פון  איינער  געבעטן 
ער  דערויף,  שווער  זייער  געארבעט  האט  אינגערמאן  דער  קעמפ, 
מיט'ן  עס  האט  ער  ביז  דערביי,  הילף  קיין  געהאט  נישט  כמעט  האט 
אייבערשטנ'ס הילף אהערגעשטעלט אויפ'ן צווייטן שבת פון קעמפ, א 



שיחות הראש ישיבה שליט"א

פרשת כי תצא שנת תש"פ לפ"ק ח

קורצע צייט דערויף איז זיין ווייב געהאלפן געווארן, איז ער געגאנגען 
זאגן דעם גוטן בשורה פאר'ן ראש ישיבה שליט"א האט דער ראש ישיבה 
שליט"א אים געזאגט: "קען זיין אז דאס האסטו באקומען אינעם זכות 

פון מאכן דעם עירוב דעם פארגאנגענעם זומער[א][ב]".

ף

[א] דער ראש ישיבה שרייבט אין 'עצתו אמונה' )פרשת שלח תשע"ט(: עס איז מקובל פון 
צדיקים אז דער וואס מאכט אן עירוב איז זוכה צו גרויסע נסים, בפרט אין זרע של קיימא. 
אזוי ווי עס איז ידוע דער סיפור אז א איד וואס האט נישט געהאט קיין קינדער איז געקומען 
צום הייליגן ייטב לב זכותו יגן עלינו פאר א ברכה און דער ייטב לב האט אים געזאגט ער זאל 

מאכן דעם עירוב, אזוי האט ער געטון און ער האט זוכה געווען צו זרע של קיימא. 

[ב] א בריוו פון עצתו אמונה )פרשת אמור תש"פ(: איך בעט אייך זייער, ווער עס קען העלפן 
ענדיגן בויען דעם עירוב זאל צולייגן א האנט; מיר דארפן הילף, סיי בגוף, סיי בממון און סיי 
מיט חיזוק ווערטער פאר די איבערגעגעבענע אינגעלייט און בחורים וואס געבן אוועק טעג 

און נעכט אז מיר זאלן האבן א כשר'ע מהודר'דיגע עירוב.

העלפן בויען אן עירוב איז מסוגל פאר גרויסע ישועות, ובפרט געהאלפן צו ווערן מיט זרע 
של קיימא; אפאר משפחות וואס האבן געגעבן צדקה פאר'ן עירוב האבן שוין געזען גרויסע 

ניסים וואס מען וועט קענען דערציילן אם ירצה ה' מיט א מזל טוב.


