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פרשת שמיני, כ"ח ניסן תשפ"א לפ"ק

מנחם שטיינבערג     

 אויף דעם גאס ווי איך וואוין איז די וועג אריין צו די פרישע הייזער געמאכט מיט שטיינער 
וואס דארף ווערן איבערגעלייגט נאך יעדע שטיק צייט, בפרט יעצט ווען מען בויעט דארט 
הייזער און עס קומען אריין גאר שווערע טראקס וואס ברענגען מאטריאל פאר די הייזער, 
וואס דאס איז גורם אז די ראוד זאלן ווערן פיל מיט גרויסע לעכער, יעדן טאג וואס גייט דורך 
ווערט עס נאר ערגער און ערגער, אזוי ווייט אז די חדר באס האט שוין מער נישט געהאט 
די מעגליכקייט אריין צופארן, איך האב אסאך געבעטן דעם אייבערשטן די ראוד זאל ווערן 
זענען  וואס  די  ווי אמשנעלסטן, איך האב אנגעקלינגן די שטאט באאמטע  איבערגעמאכט 
געשטעלט אויף די זאכן, איך האב זיי געבעטן זיי זאלן קומען איבערמאכן דעם ראוד כדי 
ס'זאל זיין מעגליך דארט צו פארן, זאגן זיי מיר מיט אזא קאלטקייט: ווער האט דיר געהייסן 
דארט בויען דיין הויז ביי א גאס וואס די ראוד ווערט גערופן ביי אונז א טויטע ראוד - מיר 
ווילן עס נישט איבערמאכן יעצט. וואס טוט מען דא? באשעפער העלף מיר ארויס אין דעם 

מצב, איך האב נישט צו וועם זיך צו ווענדן נאר צו דיר, באשעפער העלף מיר ארויס.

צו דו ווילסט עס גלייבן אדער נישט, איין שיינעם טאג איך שטיי אויף, און איך זעה ווי 
אפאר טראקס פון די שטאט קומען אן, און זיי נעמן זיך צו די עבודה איבערצומאכן דעם ראוד 
און פאררעכטן אלע לעכער! איך האב נישט קיין אהנונג וואס האט זיי געמאכט טוישן זייער 
מיינונג, איך קען עס נאר אנהענגען אין די תפלות וואס איך האב געמאכט, שכח אייבערשטער 

פארן אויסהערן מיינע תפלות.

שטעטל איינוואוינער   

 צווייטן טאג יום טוב פסח איז געווען גאר שווערע ווינטן א גאנצע נאכט וואס האט זיך 
געצויגן ביז אינמיטן טאג, אכט אזייגער אינדערפרי האט זיך די לעקטער אפגעהאקט פון די 
שווערע ווינטן וואס האבן געבלאזן, וואס דאס האט געברענגט אז די הייצונג און די וואסער 
די  אייבערשטן  אנגעהויבן בעטן דעם  איינוואוינער האבן  אויך אפגעהאקט, אלע  זיך  האט 
לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן, שכח אייבערשטער אז די לעקטער האט זיך שנעל צוריק 
אנגעצינדן, נאך פאר מען האט אנגעהויבן דאווענען שחרית האט שוין די לעקטער געארבעט, 

שכח אייבערשטער!

ווער עס וויל האבן א חלק אין מנדב זיין א דזשענערעיטער פארן בית המדרש, וואס דאס 
גבאי האברך שלמה  זיך מעלדן צום  זאל  יעדער איינער,  וויכטיגקייט פון דעם פארשטייט 

יאקאבאוויטש הי"ו 845-637-5367 

         
               

              
יום טוב פסח אין שטעטל

גאר א שיינעם יום טוב איז געווען אין שטעטל, מען האט 
געהאט די זכיה אז דער ראש ישיבה שליט"א איז געווען מיט 
אונז דעם גאנצן יום טוב, און אונז מחיה געווען מיט שיעורים אין 
גמרא, שיעורים אין התחזקות אויפן לעבן, ווי אויך האט מען זיך 
מחיה געווען מיט די שיינע ווארימע דאווענען'ס וואס דער ראש 

ישיבה שליט"א האט געדאווענט פארן עמוד אזוי הארציג.

ישיבה שליט"א  יום טוב האט דער ראש  די ערשטע טעג 
מען  האט  דאווענען  פארן  שבת  שול,  האשקי  אין  געדאווענט 
פארגעלערנט ספר פעולת הצדיק, נאכמיטאג האט מען געזינגען 
ישיבה שליט"א  און דערנאך האט דער ראש  זמירות צוזאמען 
ארויסגעברענגט די זכיה וואס מען גייט האבן ביינאכט ווען מען 
גייט זיך זעצן צום סדר, אזוי אויך דארף א איד צו וויסן אז פון 
יעדע צרה קומט ארויס ביים סוף א גוטע זאך; מען האט ארויס 
געווארפן מיינע קינדער פון די פריערדיגע מוסד וואו זיי האבן 
געלערנט, עס האט אויסגעזעהן דעמאלטס אז ס'איז א גרויסע 
צרה, למעשה איז ארויס געקומען פון דעם א גרויסע טובה - אז 

מען האט געעפענט א אייגענעם תלמוד תורה. 

שחרית ביידע טעג איז אריבער גאר דערהויבן און ווארעם, 
יום טוב נאכמיטאג האט דער ראש ישיבה שליט"א ארום גערעדט 
פון דעם וואס מוהרא"ש פלעגט אלץ חזר'ן מיט אונז, אז מען 
דארף זיך פרייען מיט די מצוה פון נישט עסן קיין חמץ, און אז 
מען עסט נאר מצה, וואס דאס היט אפ דעם מענטש א גאנץ יאר 

פון עבירות. 

 חול המועד אינדערפרי איז פארגעקומען שיינע שיעורים אין 
גמרא, אריינגעפלאכטן מיט מוסר און התחזקות, ביינאכט האט 
מען געהערט שיעורים אין התחזקות, )מען קען עס הערן אויף 

קול ברסלב(.

אין  צאמגעקומען  זיך  מען  איז  ביינאכט  פסח  של  שביעי 
דענמאן שול, דער ראש ישיבה שליט"א האט ארום גערעדט אז 
מען דארף שטענדיג דאנקען דעם אייבערשטן, וואס דאס וועט 

העלפן אז דער אייבערשטער זאל אונז געבן אלעס גוטס.

מיטל נאכט האט דער ראש ישיבה שליט"א געדאווענט ביי 
די דענמאן שול, צווישן מנחה מעריב האט מען געהערט גאר א 
שיינע שיעור איבער דעם וואס דער אייבערשטער שיקט אמאל א 
צרה אויף א מענטש כדי צו אויפוועקן דעם מענטש ער זאל צוריק 

קומען צו אים.

דער יום טוב האט זיך געענדיגט מיט נעילת החג - סעודת 
משיח, דער ראש ישיבה שליט"א האט פארציילט די מעשה פון 
דעם נסיעה פון בעל שם טוב צו ארץ ישראל, ער איז געווען אין 
געווארן געראטעוועט  איז  און ער  וועג,  גרויסע סכנה אויפן  א 
דורך די הייליגע אלף בית, זאגט מוהרא"ש דאס גייט ארויף אז 
א מענטש וויל רעדן צום אייבערשטן אבער ער ווייסט נישט וואס 
צו רעדן, זאל ער דורך גיין די אלף בית, אלף איז אמונה, בית איז 

בטחון, גימל איז געלט, און אזוי ווייטער. 

דער הייליגער יום טוב פסח מיטן ראש ישיבה שליט"א וועט 
זיכער בלייבן ביי יעדן איינגעקריצט אין די ביינער, און די אלע 
שיעורים און התחזקות אויף אמונה - אזוי אויך התחזקות אויף 
לימוד התורה יעדן טאג, וועט זיכער אונז באגלייטן אויפן טאג 

טעגליכע לעבן פאר א לאנגע צייט.     

 אין נאמען פון אלע חשובע איינוואוינער טוען מיר זיך באדאנקן פאר די
  

 "רענט קאמפיין"
  אנגעפירט ביי

 האברך החשוב שבתי מארקוס הי"ו
 האברך החשוב אשר בער אינדארסקי הי"ו

וואס האבן צוגעשטעלט דעם שבת גוי אין שטעטל במשך דעם גאנצן יום 
טוב פסח, דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס.  



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי זאגט: דורך גיין צו קברי צדיקים געט 
 דער אייבערשטער 

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז ליבי אינדיג תחי'
תלמידה בית פיגא קרית ברסלב ליבערטי

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

פסח איז אריין 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ב', ְמָבְרִכים 
ַהחֹוֶדׁש, כ"ח ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ִאיְך צּוִריְקֶגעקּוֶמען פּון  ִּבין  ַפאְרָטאְגס  ַהייְנט  ַאז  ַהֵׁשם  ַחְסֵדי 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן ִמיט ַאָּפאר ָּבחּוִרים ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיָבה 
צּו ִקְבֵרי ַצִדיִקים ִמְתַּפֵלל ַזיין, אּון ִאיְך ָהאּב ַאַסאְך ֶגעֶּבעְטן ַפאר ִדיר 

ִּבְּפָרֵטי ְּפָרִטיֹות.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער, ְׁשַטאְרק ִזיְך ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ּכֹוחֹות צּו ַזיין 
ְפֵרייִליְך; ַא ִאיד ָהאט ִזיְך ַאָמאל אֹויְסֶגעֶרעְדט צּום ֶרִּבי'ן אֹויף ַזיין 
ְׁשֶוועֶרע ֶלעְּבן, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַטֲענֹות אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט )ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן תנב(: "ָּגאט ִאיז ָּתִמיד 
גּוט", ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ְּתִהִלים קמה, ט(: "טֹוב ה' ַלּכֹׂל 
ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז גּוט צּו ֶיעְדן ֵאייֶנעם 

אּון ָהאט ַרְחָמנּות אֹויף ַאֶלעֶמען.

ֵטייֶעֶרער ַחֶבר, זּוְך אֹויף ָדאס גּוְטס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
טּוט ִמיט ִדיר; ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֶוועג פּון ְטַראְכְטן, 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹויף ִדי ִניִסים ָוואס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי 
מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצה(: "ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעזּוְכט ֶעֶּפעס 
גּוְטס אֹויף ָוואס ֶער ֶקען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֲאִפילּו ֶווען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט אֹויף ִאים ְׁשֶלעְכְטס ָהאט ֶער 
ֶגעזּוְכט ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס ֶעֶּפעס גּוְטס, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ְּתִהִלים 
ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן )ְּתִהִלים ד, ב(: 'ַּבָצר ִהְרַחְבָּת 
ִלי', ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאיְך ַדאְנק ִדיר אֹויף ֶדעם ָוואס ִאין ִדי ָצָרה 

ָהאְסטּו ִמיר ְּבֵרייט ֶגעַמאְכט".

ֶדעם ַׁשָּבת ִפיְרט ֶמען ִזיְך צּו ַמאְכן ַא ְׁשִליְסל אֹויף ִדי ַחָלה ְּכֵדי 
צּו ֶגעֶדעְנֶקען ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ַּתֲעִנית ב.( ַאז ִדי 
ַמְפֵּתַח פּון ַּפְרָנָסה ִאיז ִאין ִדי ֶהעְנט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֶמען ָטאר 
ִזיְך ִניְׁשט ֶצעְּבֶרעְכן אּון ִזיְך ְׁשִּפיְרן ׁשּוְלִדיג ֶווען ֶמען ָהאט ִניְׁשט 
ַקיין ֶגעְלט, ַווייל ַּפְרָנָסה קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַּביים ַׁשָּבת 
ִטיׁש ָזאְלְסטּו ָדאס ַמְסִּביר ַזיין ַפאר ַדייֶנע ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן 

ַאז ֶגעְלט ִליְגט ִאין ִדי ֶהעְנט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַׁשָּבת ֶזעֶנען ִמיר ְמַסֵּים ְירּוַׁשְלִמי ַמֶסֶכת ְּתרּוָמה; וואֹויל ִאיז ֶדעם 
ַא ְּבַלאט  ֶיעְדן ָטאג  ַאַריין  ִניְׁשט ַנאְרן אּון ַכאְּפט  ִזיְך  ָוואס ָלאְזט 
ַּבְבִלי, ַא ְּבַלאט ְירּוַׁשְלִמי אּון ַא ֵּפֶרק ּתֹוֶסְפָּתא, דּוְרְכֶדעם ּבֹויט ֶער 

ִזיְך ַא ַּב'ִי'ת' ִנְצִחי ְלֵנַצח ְנָצִחים.

~~~~~~~~~~
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום א' ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ב', ִאְסרּו ַחג, כ"ג ִניָסן, 

ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְנָדָבה ַפאר ִדי ְיִׁשיָבה, ְיַיֵׁשר ּכַֹח.

ְסָפִרים  ֵנייֶע  ִדי  ֶחְלֶקיָך ַאז דּו ַפאְרְׁשְּפֵרייְטְסט  ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֶריָך 
"ֲעָצתֹו ֶאמּוָנה" ַפאר ָּבחּוִרים אּון יּוְנֶגעַלייט. ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאִריֶּבער 
ַא ָטאג ָוואס ָּבחּוִרים אּון יּוְנֶגעַלייט ָזאְלן ִמיר ִניְׁשט ָזאְגן ַאז ָדאס 

ָהאט ֵזיי ֶגעטֹויְׁשט ֵזייֶער ֶלעְּבן צּום גּוְטן.

ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהאט ִמיר ַא ְפרֹוי פּון ָמאְנִסי ֶגעְׁשִריְּבן ַאז ִזי ָהאט 
ַּבאקּוֶמען ַאן ֲעָצתֹו ֶאמּוָנה )ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח, ע"ט( אּון ָדאס ָהאט ִאיר 
ֶגעטֹויְׁשט ִאיר ֶלעְּבן. ִזי ְקִריְגט ִזיְך ִמיט ִאיר ַמאן ׁשֹוין ַפאר ִאיֶּבער 
ֶפעְרִציג ָיאר אּון ִדי קּוְנְטֵרס ָהאט ִאיר ֶגעֶגעְּבן ֵׂשֶכל צּו ָהאְּבן ָׁשלֹום 
ַּבִית; ַאזֹוי אֹויְך ַאז פּוְפִציג ָיאר ַלייְדט ִזי פּון ְּפָחִדים אּון ִדְמיֹונֹות 
אּון ִאין ֶדעם קּוְנְטֵרס ִאיז ָדא ַא ְּתִפיָלה ַפאר ַא ְפרֹוי ִניצֹול צּו ֶוועְרן 
פּון ְּפָחִדים, ִזי ָזאְגט ָדאס ֶיעְדן ָטאג אּון ֶעס ֶוועְרט ִאיר ֶּבעֶסער אּון 
ֶּבעֶסער. אֹויְך ָהאט ִזי ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפאְרְטָראְגן ִמיט ִאיֶרע ִקיְנֶדער 

ְוכּו', ְוכּו'. 

לֹויט ִווי ִאיְך ְׁשֶטעל ִזיְך ָפאר ָהאט ִזי ָדאס ַּבאקּוֶמען פּון ִדיר, 
ַווייל דּו ִּביְסט ֶדער ֵמִפיץ ִאין ָמאְנִסי-ָמאְנָרא; דּו ֵווייְסט ָגאְרִניְׁשט 
ָוואס ַא קּוְנְטֵרס טּוט ִמיט ַא ֶמעְנְטׁש. ִדי ֵמִפיִצים ֵווייְסן ִניְׁשט ָוואס 
ֵזיי טּוֶען ַאְלץ אֹויף, ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵטייֶעֶרער ֵמִפיץ, ֵהייּב ָאן פּון 
ְפִריׁש ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט ֵמִפיץ ַזיין ִדי ֵנייֶע ְסָפִרים "ֲעָצתֹו ֶאמּוָנה" 
אּון ִדי ְּבִריְוון פּון "ִאיׁש ֱאמּונֹות", ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֵנייֶע ַזאְכן, 
ָדאס ִאיז ַאֶלעס ֶגענּוֶמען פּוֶנעם ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ְוַהנֹוָרא "ַאֶׁשר ַּבַנַחל", 
ִדי  ַפאר  ְׁשְּפַראְך  ֵנייֶע  ַא  אֹויף  ֶגעַּפאְקט,  ַאְנֶדעְרׁש  ָנאר  ִאיז  ֶעס 
ֶוועג ַאז ָּבחּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך ָזאְלן ָדאס  ַהייְנִטיֶגע דֹור, אֹויף ַא 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ֵטייֶעֶרער ַחֶבר, ִליֶּבער ְּברּוֶדער, ְׁשַטאְרק ִזיְך ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע 
ּכֹחֹות צּו ַזיין ְפֵרייִליְך; ַוואְרף ַאֶוועק ַאֶלע ַעְצבּות ּוְמִרירּות אּון ָלאז 

ִזיְך ִפיְרן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֵגיי ַארּום ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל.

ִמַסאְטֶמאר  ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  פּון  ִציּון  צּום  ַארֹויף  ֵגייְסט  דּו  ֶווען 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֶדער צּום ִציּון פּון ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמִריְבִניץ ְזכּותֹו 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָזאְלְסטּו ִמיר ַמְזִּכיר ַזיין: יֹוֵאל ֶּבן ֵריֶצא ֶרעִכיל, ִאיְך ָזאל 
ָהאְּבן ּכַֹח ַמְמִׁשיְך צּו ַזיין ִמיְט'ן ְמַׁשֵמׁש ַזיין ֶדעם ֶרִּבי'ן, ְמַׁשֵמׁש ַזיין 
מֹוַהָרא"ׁש, אּון ֶקעֶנען ַווייֶטער ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ִזיֶסע ֵעצֹות ַפאר 

ִדי ֶוועְלט.

~~~~~~~~~~

ג( א קלארע קאפ

     ד( פרנסה בריווח

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?
               א( טובות, אפילו מען איז נישט ראוי

                    ב( א געפיל צו מצוות
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