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שיחות וסיפורים

בין ישראל לעמים

פג( על אודות אותם השקועים עד צוואר בנבכי הפוליטיקה וטוענים 
שונא  הוא  יריבו  בעוד  ממש,  ישראל'  'אוהב  הוא  ההוא  שהגוי  בלהט 
יוכל להרע ליהודים בעוד  ישראל. או טוענים שהיריב רק מחפש היכן 

השני הוא ידיד לבית ישראל. על אודותם אומר ראש הישיבה שליט"א:

"הגוי אינו אוהב את היהודי. עלינו לוודא שהיהודי יאהב את היהודי[א]! 

הוסיף ראש הישיבה שליט"א ואמר: "הגוי הלא הוא טמא ומטומא. 
לפיה  בעלי-בתים  מדעת  )בשונה  קדוש"  יהיה  שהיהודי  לראות  עלינו 
הגויים המוגדרים כ'ימניים' הם יותר כשרים ואלה המוגדרים כ'שמאל' 
טמא  הוא  גוי  כל  היהודי,  שלעומת  לדעת  עלינו  הטמאים.   הם-הם 
ומטומא[ב] גם אם הוא טוען שהוא מתנהג כהוגן. לכן עלינו אכן לוודא 

שיהודים ייוותרו בקדושתם(.

ף

[א]   כלומר: כל גוי שונא יהודים, בין אם הוא מראה זאת כלפי חוץ ובין אם הוא מסתיר 
את שנאתו, לא תיתכן מציאות אחרת שהלא כך מלמדים אותנו חכמי המדרש )ספרי במדבר 
ס"ט(: "רבי שמעון בר יוחאי אומר: הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב". עלינו לראות ולוודא 

אמנם שבין יהודים תשרה אהבה ושלום - שכן בידינו להביא לריבוי אהבת ישראל.

[ב]  כפי שכותב ראש הישיבה שליט"א )עצתו אמונה חיי-שרה תשפ"א(: "אל תהלך בדרכי 
שטות, עזוב עצמך מהפוליטיקה. מה שייכת אליך ההחלטה מי ייבחר לנשיאות. הלא זהותו 
של הנשיא הנבחר, אינה מעלה ואינה מורידה דבר. הבורא מנהיג את עולמו, הוא פועל ועושה 

הכל, הוא שומר עלינו, הוא מרפא אותנו והוא זן ומכלכל אותנו.

"אל תדאג דאגות שווא. דאגתך צריכה להיות 'איך אני יכול לזכות להיות יהודי כשר? איך 
אוכל לנצח את יצר-הרע שמחפש להכשיל ולהפיל אותנו?'

"אתה כותב שהניצחון צריך להיות מסור בידי ה'ימנים' בעוד ה'שמאלנים' הם סכנה. זכור 
היטב שה'ימנים' נחשבים ל'ימנים' לעומת ה'שמאלנים', אולם לעומתנו הם כולם 'שמאלנים'. 

עלינו ללחום נגד יצר-הרע שרוצה להפוך גם אותנו ל'שמאל'..."
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מוהרא"ש השיבו בשנינות

פד( סיפר ראש הישיבה שליט"א על אחד שהגיע לספר למוהרא"ש זי"ע 
על כך ש'אנשים אומרים שמוהרא"ש הוא קליפה...' )לא היה בו די דעת 
להבין שלא כל שטות צריכים לרוץ לספר(. הביט עליו מוהרא"ש ונענה 

בחיוך: "ראה להגיד הרבה משניות, כך תוכל לשבור את הקליפה...".

ף

הקושי, סימן לקדושה

פה( בתחילת דברי ימי כינון יישוב אנשי-שלומנו ב'שטעטל' )קרית 
ברסלב, ליברטי(, הגיעו האברכים העוסקים במלאכה ותינו באוזני ראש 
הישיבה שליט"א את מסכת הקשיים המלפפת את מלאכתם בתדירות: 
גובים  לחילופין  או  בתיהם  את  למכור  מסרבים  המקום  דיירי  הערלים 
מחירים גבוהים תמורתם וכדו' ובקושי מוצאים בתי דירה לרכוש בעוד 
בתים  עשרות  יד  בהישג  לרכוש  מצויים  ל'שטעטל'  מסביב  שבאזורים 

במחיר פעוט.

השיבם ראש הישיבה שליט"א:

נקוט  יהא  זה  כלל  טוב.  דבר  הוא  ה'שטעטל'  שאכן  ראיה  "מכאן 
במוחכם: דבר טוב מתקיים על-ידי קשיים, לא סתם קשיים אלא קשיים 
קשים מאד-מאד. אילו היתה כל מלאכת כינון היישוב בנקל, היינו צריכים 
לחשוש שמא כל עניין ההקמה אינו טוב. כעת, משנולדים קשיים רבים, 
מוכשרת היא העת לשתות 'לחיים' יחד עם תלמידים אחדים, לברך איש 
את רעהו בברכת 'לחיים' מתוך שמחה על כך שהנה, ראיה בידינו, שדבר 

קדוש אנו עושים".

ף

נעליים קרועות או חובות?

פו( בחור שהיה מסתובב בתדירות בישיבה, עלה פעם לישיבה והשיח 
את ליבו בפני ראש הישיבה שליט"א בספרו על חובותיו הרבות שהצטברו 
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לו לכדי אלפי דולרים ואינו יודע איך לצאת מסבך החובות. ראש הישיבה 
שליט"א ייעץ לו בעצת אמונה בדרכים שונים איך לצאת מן החובות, על-
ידי שיתחיל להחזיר את חובו קמעא-קמעא. והכי חשוב - ראש הישיבה 
שליט"א הזהירו מכאן ואילך לא ללוות כסף מאף אחד בשום אופן, לכל 
הפחות עד שהוא מברר ומתייעץ האם ההלוואה נכונה היא עבורו, אם 

לאו.

משיצא הבחור, קם ראש הישיבה שליט"א ממקומו נסער, הוא סובב 
את ההיכל בגשתו אל הבחורים כולם בשאלת: "איך מגיע אדם לצבור 

חובות רבים כל-כך?!"

ראש הישיבה שליט"א הראה לכל אחד מהבחורים:

"הבט על נעליי, הן קרועות, אין לי די כסף לקנות נעליים חדשות לכן 
אני מסתובב בנעליים קרועות, אבל איני חייב לאף נברא כסף! וכי בושה 

היא להתהלך בנעליים קרועות? הבושה היא כשחייבים כסף לאנשים!"

ף

בדרכו של דוד המלך

להנהיג  הוא  ילדים שמטבעם  "יש  הישיבה שליט"א:  דבר ראש  פז( 
ולנהל. הם ינהלו את ה'משחק' וכדומה, גם בתלמוד-התורה וגם בבית 
להנחית  צריך  לא  כזה  ילד  הלאה.  וכן  והאחיות,  האחים  בקרב  פנימה 
אותו ולדפוק אותו כדי להוציא מידיו את המנהיגות שהוא לוקח לידיו. 
לראות  צריך  שכן,  מה  נוראית.  אינה  והמנהלת  המנהיגותית  התנהגותו 
שהוא מתנהג לאחרים ברחמנות ומתוך גמילות-חסד, ולא ההיפך. לוודא 
- לדוגמה - שהוא מערב את כל הילדים במשחק שהוא מארגן, שהוא לא 
פוגע באף אחד וכו'. צריכים לכוון את הילד לנצל את טבעו המנהיגותי 
בדרך טובה ומועילה, ללכת בדרכו של דוד המלך - להיות בעל לב טוב, 
להתמסר לאחרים ולהגן על החלשים וחלילה לא לדחות את הזולת ולא 

לפגוע באחרים"
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.ף

על משמר החינוך

פח( הגיד ראש הישיבה שליט"א: "משהקמתי את בית הדפוס, מיניתי 
אברכים והפקדתים על הנהלתו, שישגיחו שהכול יתנהל כדבעי. מפעם 
לפעם הם מגיעים ומעדכנים על הפעולות החשובות, ההוצאות וכן הלאה. 
כך גם כשמתעוררת שאלה, הם באים אלי לשאול. לא כן במוסדות עצמם 
יום בו עלי  יום ביומו, אין  שם אני עוסק בעצמי במלאכת החינוך דבר 
לא לשוחח עם אחד מהמלמדים או עם המנהל בתלמוד-התורה, כך גם 
בבית-הספר. מדי יום אני שקוע ומעורב בחינוך התלמידים והתלמידות 
- כי כל ילד יש לו טבע משלו וכל מלמד יש לו דרך חשיבה משלו, לכן 
עלי לעמוד על המשמר ולפקח שהכול מתנהל כשורה ושחלילה לא יצאו 

מכשולים".

ף

תמיכה כלכלית בצאצאים הנשואים

שליט"א,  הישיבה  ראש  של  במעונו  התלמידים  אחד  נכח  עת  פט( 
הוא ראה את ראש הישיבה שליט"א מעניק סכום כסף לבנו הנשוי הי"ו 
"ישנם  אברך:  לאותו  ואמר  הישיבה  ראש  נענה  היום-יום.  להוצאות 
כאלה שנוקטים בשיטת בעלי-בתים, לא לתמוך כלכלית בילדים לאחר 
נישואיהם, באומרם 'שילמדו הצאצאים לעמוד על הרגלים בכוחות עצמם 
ולבנות את חייהם בעצמם'. שיטה זו אינה נכונה, כן צריך לתמוך כלכלית 

בילדים הנשואים ולסייע להם".

הוסיף ראש הישיבה שליט"א:

"ולמה אני אומר לך את זה? כי ברצוני כשאתה תגיע לפרק נישואי 
הצאצאים, תדע גם לנהוג כך, לתמוך כלכלית בילדיך הנשואים".

ף




