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א

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 וישב שנת תשפ"א לפ"ק

שיחות וסיפורים

נישט ווערן באליידיגט, נאר ווייטער אנגיין

קב( דער ראש ישיבה שליט"א האט אמאל מוסר געזאגט פאר א בחור 
אין ישיבה, דער בחור האט זיך געשפירט געטראפן פון די מוסר וואס 
דער ראש ישיבה שליט"א האט אים געזאגט, און ער איז צוליב דעם נישט 

געקומען אין ישיבה פאר א שטיק צייט.

נאך א שטיק צייט, ווען דער בחור האט זיך אביסל געשטארקט און 
אים  צו  ישיבה שליט"א  ראש  דער  האט  ישיבה  אין  צוריקגעקומען  איז 
שטרענגערהייט,  אפילו  עפעס,  זאגט  ישיבה  ראש  דער  ווען  געזאגט: 
דו  וויל  איך  ווייל  נאר  דיר  זאג  איך  באליידיגט;  ווערן  נישט  דארפסטו 
זאלסט וויסן וויאזוי זיך צו פירן. מען דארף ווייטער אנגיין, און פון יעצט 

און ווייטער וועסטו שוין וויסן וואס דו האסט צו טון אין דעם נושא.

דארף  מענטש  א  בכלל,  געזאגט:  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
נישט ווערן באליידיגט און זיך שפירן געטראפן ווען איינער שרייט אויף 
דיר; וואס וועסטו טון נאך די חתונה אז דיין ווייב וועט אמאל שרייען 
אויף דיר: "וואס ביזטו אהיימגעקומען אזוי שפעט?! אדער: "פארוואס 
העלפסטו נישט?! וועסטו אויך ווערן באליידיגט און נישט אהיימקומען 

מער"?

ף

די פסקים פון ישיבה בויעט אויף פאר'ן לעבן

קג( א אינגערמאן האט געבעטן דעם ראש ישיבה שליט"א אז ער וויל 
פאר זיין בחור א שידוך – א תלמידה פון "בית פיגא", דער אינגערמאן 
האט געזאגט אז זיין בחור איז אויך א תלמיד הישיבה טראץ דעם וואס ער 
לערנט אין א צווייטע ישיבה, ווייל דער בחור הערט אויס אלע שיעורים 
פונעם ראש ישיבה שליט"א אויפ'ן טעלעפאון און ער זאגט משניות און 

רעדט צום אייבערשטן וכו'.



שיחות הראש ישיבה שליט"א

פרשת וישב שנת תשפ"א לפ"ק ד

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: "איין זאך פעלט אים - די 
ער  וועט  דעם  פון  לעבן,  פאר'ן  אויף  בויעט  דאס  ישיבה,  פון  פסקים 

באקומען שכל וויאזוי זיך צו פירן".

ף

וואס מיינט א רבי?

קד( א מענטש מוז האבן א רבי וועמען ער פרעגט זיינע ספיקות און 
ווייסט אז עס קען  זיינע שאלות, אפילו עס איז אומבאקוועם, און מען 
דו  פרעגסטו?!  "דאס  זיין:  מבזה  און  אנשרייען  וועט  רבי  דער  אז  זיין 
ווייסט נישט מען טאר דאס נישט טון"?! וכו' וכו', ווי דער הייליגער רבי 
זאגט[א]: "ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּסֵפקֹות", 
ווער עס האלט זיך קליין פאר זיין רבי, און ער פרעגט זיין רבי אלע זיינע 
ספיקות, "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרּבֹו ְמַבֵּיׁש אֹותֹו", אפילו זיין רבי פארשעמט אים, 
דאך פרעגט ער אים נאך אלץ זיינע שאלות און זיינע ספיקות, "ַעל ְיֵדי 
ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹו", וועט ער זוכה 

זיין צו קינדער וואס וועלען זיין זייער גרויס, נאך גרעסער פון זיין רבי.

חז"ל דערציילן[ב] אז דוד המלך פלעגט פרעגן זיין רבי 'מפיבשת' אלע 
ָיֶפה  ַּדְנִּתי?  ָיֶפה  ַרִּבי,  "ְמִפיֹבֶשׁת  פרעגן:  אים  פלעגט  ער  שאלות.  זיינע 
האט  ער  ּבֹוְשִּׁתי",  ְוֹלא  ִטֵּמאִתי?  ָיֶפה  ִטַהְרִּתי?  ָיֶפה  ִזִּכיִתי?  ָיֶפה  ִחַיְּבִּתי? 
געווען  איז  וואס  קינד  א  צו  געווען  זוכה  ער  האט  געשעמט,  נישט  זיך 
גרעסער פון מפיבשת - מען האט אים גערופן כלאב, דאס איז א לשון פון 
פארשעמען, ער איז געווען אזוי גרויס אז דוד המלך'ס רבי מפיבשת איז 

פארשעמט געווארן פון זיין גרויסקייט.

נישט  קען  מען  מען",  בלאנדשעט  "אליינס  וויסן:  דארף  א מענטש 
גיין אליינס. מען דארף פרעגן פון אן ערליכער איד פאר יעדע טריט אין 
לעבן, סיי בגשמיות, און סיי ברחניות; אז נישט, קען מען זייער פארפירט 

[א]  ספר המידות, אות בנים, סימן סו.

[ב]  ברכות ד.
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ווערן.

שידוך,  א  טון  גייט  מען  "איידער  זאגט:  ישיבה שליט"א  ראש  דער 
דארף מען דאס ערשטע זאך קוקן אויב דער בחור האט איינעם וועם ער 
פרעגט זיינע שאלות און ספיקות, א מענטש וואס גייט אליינס, ער האט 
נישט א רבי וועם ער פרעגט אלע זיינע ספיקות איז א הפקר-יונג, אפילו 

ער גייט אנגעטון חסיד'יש און ער זעט אויס ווי אן ערליכער בחור".

געציילטע  געהאלטן  האט  ישיבה  אין  געלערנט  האט  וואס  בחור  א 
טעג פאר זיין חתונה, און דער טאטע פונעם חתן האט אנגערופן דעם 
ראש ישיבה שליט"א פרעגן, דער אבי הכלה האט געבעטן אז דער חתן 
גייט מען נישט אזוי(,  ווייסע זאקן )ביי דעם חתנ'ס צד  זיך אנטון  זאל 
און ער ווייסט נישט וואס צו טון, ווייל דער מחותן האט זיך דאס נישט 

אויסגענומען פאר'ן שידוך.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: "דיין פראבלעם איז נישט 
צי דער חתן זאל יא, אדער נישט אנטון ווייסע זאקן, די פראבלעם איז 
אז דער חתן קומט נישט אליין פרעגן וואס ער זאל טון, ער לערנט שוין 
עטליכע יאר אין ישיבה און ער איז קיינמאל נישט געקומען פרעגן פון 
זיין ראש ישיבה א שאלה; דאס איז דער פראבלעם, וואס וועט ער טון 

נאך זיין חתונה? ווער וועט זיין, זיין מורה דרך"?!

"דו  שדכן:  א  פאר  געזאגט  אמאל  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
ווילסט וויסן ווער עס איז א גוטע בחור? א בחור וואס האט א רבי וועם 
זיינע שאלות, אפילו ער האט א סמארטפאון, און ער האט  ער פרעגט 
נישט קיין בארד וכו', דער איז א בחור וואס קען גיין צו די חתונה; א 
בחור וואס האט נישט א רבי וועם ער פרעגט זיינע ספיקות קען ער גיין 

אנגעטון חסיד'יש, מיט א גרויסע טלית קטן – דער איז אין א סכנה.

ף

עצתו אמונה אויף ענגליש

קה( דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט איבער דעם נייעם ספר 
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'לייט אוו אמונה' )עצתו אמונה איבערגעטייטש אויף ענגליש( וואס מען 
גייט יעצט דריקן אין די טויזענטער:  "דער ספר וועט מאכן א בראך אויף 

דער וועלט"!

ף


