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יום טוב פסח אין שטעטל

פון
6מנחם 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
איבערגעמאכט ווי אמשנעלסטן ,איך האב אנגעקלינגן די שטאט באאמטע די וואס זענען
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.

6שטעטל 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
האט זיך אויך אפגעהאקט ,אלע איינוואוינער האבן אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן די
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
וויכטיגקייט פון דעם פארשטייט יעדער איינער ,זאל זיך מעלדן צום גבאי האברך שלמה
יאקאבאוויטש הי"ו 845-637-5367

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.

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.
די ערשטע טעג יום טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א
געדאווענט אין האשקי שול ,שבת פארן דאווענען האט מען
פארגעלערנט ספר פעולת הצדיק ,נאכמיטאג האט מען געזינגען
זמירות צוזאמען און דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א
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).
שביעי של פסח ביינאכט איז מען זיך צאמגעקומען אין
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
א גרויסע סכנה אויפן וועג ,און ער איז געווארן געראטעוועט
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.

א בריוו

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ב'ְ ,מ ָב ְר ִכים
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
יסןְׁ ,שנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
חֹודׁש ,כ"ח נִ ָ
ַה ֶ
לְ ָּכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
עקּומען פּון
ֶ
יקגֶ
צּור ְ
אר ָטאגְ ס ִּבין ִאיְך ִ
ַח ְס ֵדי ַה ֵׁשם ַאז ַהיינְ ט ַפ ְ
יבה
חּורים ַּתלְ ִמ ֵידי יְ ִׁש ָ
ארן ִמיט ַא ָּפאר ָּב ִ
עפ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל; ִאיְך ִּבין גֶ ָ
עטן ַפאר ִדיר
עּב ְ
יקים ִמ ְת ַּפלֵ ל זַ יין ,אּון ִאיְך ָהאּב ַא ַסאְך גֶ ֶ
צּו ִק ְב ֵרי ַצ ִד ִ
ִּב ְּפ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטיֹות.
ארק זִ יְך ִמיט ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ּכֹוחֹות צּו זַ יין
ייערְׁ ,ש ַט ְ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר זֵ ֶ
עדט צּום ֶר ִּבי'ן אֹויף זַ יין
ער ְ
אֹויסגֶ ֶ
ְ
ְפ ֵריילִ יְך; ַא ִאיד ָהאט זִ יְך ַא ָמאל
ער ְׁש ְטן,
ייּב ְ
אֹויפן ֵא ֶ
ְ
עהאט ַא ַסאְך ַט ֲענֹות
עּבןֶ ,ער ָהאט גֶ ַ
וערע לֶ ְ
ְׁש ֶו ֶ
מֹוה ַר"ןִ ,ס ָימן תנב)ּ" :גָ אט ִאיז ָּת ִמיד
(חיֵ י ַ
ָהאט ִאים ֶדער ֶר ִּבי גֶ עזָ אגְ ט ַ
(ּת ִהלִ ים קמה ,ט)" :טֹוב ה' לַ ּכֹׂל
גּוט"ַ ,אזֹוי ִווי ֶעס ְׁש ֵטייט ִאין ָּפסּוק ְ
עדן ֵאיינֶ עם
ער ְׁש ֶטער ִאיז גּוט צּו יֶ ְ
ייּב ְ
ְו ַר ֲח ָמיו ַעל ָכל ַמ ֲע ָשיו"ֶ ,דער ֵא ֶ
עמען.
אּון ָהאט ַר ְח ָמנּות אֹויף ַאלֶ ֶ
ער ְׁש ֶטער
ייּב ְ
גּוטס ָוואס ֶדער ֵא ֶ
ייע ֶרער ַח ֶבר ,זּוְך אֹויף ָדאס ְ
ֵט ֶ
אכ ְטן,
עּבן ַא ֶוועג פּון ְט ַר ְ
טּוט ִמיט ִדיר; ֶדער ֶר ִּבי ָהאט אּונְ ז גֶ עגֶ ְ
יסים ָוואס
קּוקן אֹויף ִדי נִ ִ
ַאז ַא ֶמענְ ְטׁש זָ אל זִ יְך צּוגֶ עוואֹוינֶ ען צּו ְ
יקּוטי
ֵ
ער ְׁש ֶטער טּוט ִמיט ִאיםַ ,אזֹוי ִווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
עזּוכט ֶע ֶּפעס
ְ
"ד ִוד ַה ֶמלֶ ְך ָהאט ְׁש ֶטענְ ִדיג גֶ
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק א'ִ ,ס ָימן קצה)ָ :
ַ
ער ְׁש ְטן ,אּון ֲא ִפילּו ֶווען
ייּב ְ
גּוטס אֹויף ָוואס ֶער ֶקען ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵא ֶ
ְ
עכ ְטס ָהאט ֶער
עּב ֶרענְ גְ ט אֹויף ִאים ְׁשלֶ ְ
ער ְׁש ֶטער ָהאט גֶ ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
גּוטסַ ,אזֹוי ִווי ֶמען זֶ עט ִאין ְּת ִהלִ ים
עכ ְטס ֶע ֶּפעס ְ
עזּוכט ִאין ִדי ְׁשלֶ ְ
ְ
גֶ
(ּת ִהלִ ים ד ,ב)ּ'ַ :ב ָצר ִה ְר ַח ְב ָּת
ער ְׁש ְטן ְ
ייּב ְ
ִווי ָד ִוד ַה ֶמלֶ ְך ַדאנְ ְקט ֶדעם ֵא ֶ
לִ י'ִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ִאיְך ַדאנְ ק ִדיר אֹויף ֶדעם ָוואס ִאין ִדי ָצ ָרה
אכט".
עמ ְ
אסטּו ִמיר ְּב ֵרייט גֶ ַ
ָה ְ
יסל אֹויף ִדי ַחלָ ה ְּכ ֵדי
אכן ַא ְׁשלִ ְ
ֶדעם ַׁש ָּבת ִפ ְירט ֶמען זִ יְך צּו ַמ ְ
(ּת ֲענִ ית בַ ).אז ִדי
עדענְ ֶקען ָוואס ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן ַ
צּו גֶ ֶ
ער ְׁש ְטן; ֶמען ָטאר
ייּב ְ
ַמ ְפ ֵּת ַח פּון ַּפ ְרנָ ָסה ִאיז ִאין ִדי ֶהענְ ט פּונֶ עם ֵא ֶ
יׁשט
עכן אּון זִ יְך ְׁש ִּפ ְירן ׁשּולְ ִדיג ֶווען ֶמען ָהאט נִ ְ
עּב ֶר ְ
יׁשט ֶצ ְ
זִ יְך נִ ְ
ער ְׁש ְטןַּ .ביים ַׁש ָּבת
ייּב ְ
קּומט נָ אר פּונֶ עם ֵא ֶ
ַקיין גֶ עלְ טַ ,ווייל ַּפ ְרנָ ָסה ְ
ויסן
ִטיׁש זָ אלְ ְסטּו ָדאס ַמ ְס ִּביר זַ יין ַפאר ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדער ַאז זֵ יי זָ אלְ ן ִו ְ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
ַאז גֶ עלְ ט לִ יגְ ט ִאין ִדי ֶהענְ ט פּונֶ עם ֵא ֶ
רּומה; וואֹויל ִאיז ֶדעם
רּוׁשלְ ִמי ַמ ֶס ֶכת ְּת ָ
ַׁש ָּבת זֶ ענֶ ען ִמיר ְמ ַסּיֵ ם יְ ַ
עדן ָטאג ַא ְּבלַ אט
אּפט ַא ַריין יֶ ְ
ארן אּון ַכ ְ
יׁשט נַ ְ
ָוואס לָ אזְ ט זִ יְך נִ ְ
דּור ְכ ֶדעם ּבֹויט ֶער
ּתֹוס ְפ ָּתאְ ,
רּוׁשלְ ִמי אּון ַא ֵּפ ֶרק ֶ
ַּב ְבלִ יַ ,א ְּבלַ אט יְ ַ
זִ יְך ַא ַבּ'יִ 'ת' נִ ְצ ִחי לְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים.

~~~~~~~~~~
יסן,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום א' ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ב'ִ ,א ְסרּו ַחג ,כ"ג נִ ָ
ְׁשנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן

ייע ְס ָפ ִרים
ייט ְסט ִדי נֵ ֶ
אר ְׁש ְּפ ֵר ְ
ַא ְׁש ֶריָך ְו ַא ְׁש ֵרי ֶחלְ ֶקיָך ַאז דּו ַפ ְ
יּבער
יׁשט ַא ִר ֶ
חּורים אּון יּונְ גֶ עלַ ייטֶ .עס גֵ ייט נִ ְ
"ע ָצתֹו ֶאמּונָ ה" ַפאר ָּב ִ
ֲ
יׁשט זָ אגְ ן ַאז ָדאס
חּורים אּון יּונְ גֶ עלַ ייט זָ אלְ ן ִמיר נִ ְ
ַא ָטאג ָוואס ָּב ִ
גּוטן.
עּבן צּום ְ
ייער לֶ ְ
עטֹויׁשט זֵ ֶ
ְ
ָהאט זֵ יי גֶ
יּבן ַאז זִ י ָהאט
עׁש ִר ְ
ֶע ֶרב יֹום טֹוב ָהאט ִמיר ַא ְפרֹוי פּון ָמאנְ ִסי גֶ ְ
(ּפ ְר ַׁשת ְּב ַׁשלַ ח ,ע"ט) אּון ָדאס ָהאט ִאיר
אקּומען ַאן ֲע ָצתֹו ֶאמּונָ ה ַ
ֶ
ַּב
יּבער
עּבן .זִ י ְק ִריגְ ט זִ יְך ִמיט ִאיר ַמאן ׁשֹוין ַפאר ִא ֶ
עטֹויׁשט ִאיר לֶ ְ
ְ
גֶ
אּבן ָׁשלֹום
עּבן ֵׂש ֶכל צּו ָה ְ
ער ִציג יָ אר אּון ִדי קּונְ ְט ֵרס ָהאט ִאיר גֶ עגֶ ְ
ֶפ ְ
יידט זִ י פּון ְּפ ָח ִדים אּון ִד ְמיֹונֹות
פּופ ִציג יָ אר לַ ְ
ַּביִ ת; ַאזֹוי אֹויְך ַאז ְ
וערן
אּון ִאין ֶדעם קּונְ ְט ֵרס ִאיז ָדא ַא ְּת ִפילָ ה ַפאר ַא ְפרֹוי נִ יצֹול צּו ֶו ְ
עסער אּון
וערט ִאיר ֶּב ֶ
עדן ָטאג אּון ֶעס ֶו ְ
פּון ְּפ ָח ִדים ,זִ י זָ אגְ ט ָדאס יֶ ְ
אר ְט ָראגְ ן ִמיט ִא ֶירע ִקינְ ֶדער
עהֹויּבן ַפ ְ
ְ
עסער .אֹויְך ָהאט זִ י זִ יְך ָאנְ גֶ
ֶּב ֶ
ְוכּו'ְ ,וכּו'.
אקּומען פּון ִדיר,
ֶ
לֹויט ִווי ִאיְך ְׁש ֶטעל זִ יְך ָפאר ָהאט זִ י ָדאס ַּב
יׁשט
ארנִ ְ
וייסט גָ ְ
י-מאנְ ָרא; דּו ֵו ְ
יסט ֶדער ֵמ ִפיץ ִאין ָמאנְ ִס ָ
ַווייל דּו ִּב ְ
יׁשט ָוואס
וייסן נִ ְ
יצים ֵו ְ
ָוואס ַא קּונְ ְט ֵרס טּוט ִמיט ַא ֶמענְ ְטׁשִ .די ֵמ ִפ ִ
ייע ֶרער ֵמ ִפיץֵ ,הייּב ָאן פּון
טּוען ַאלְ ץ אֹויףֶּ ,בעט ִאיְך ִדיר ֵט ֶ
זֵ יי ֶ
"ע ָצתֹו ֶאמּונָ ה"
ייע ְס ָפ ִרים ֲ
יׁש ֵקייט ֵמ ִפיץ זַ יין ִדי נֵ ֶ
ְפ ִריׁש ִמיט ַא ְפ ִר ְ
אכן,
ייע זַ ְ
יׁשט ַקיין נֵ ֶ
"איׁש ֱאמּונֹות"ָ ,דאס ִאיז נִ ְ
אּון ִדי ְּב ִר ְיוון פּון ִ
"א ֶׁשר ַּבנַ ַחל",
נֹורא ַ
ענּומען פּונֶ עם ֵס ֶפר ַה ָקדֹוׁש ְו ַה ָ
ֶ
ָדאס ִאיז ַאלֶ עס גֶ
ייע ְׁש ְּפ ַראְך ַפאר ִדי
אקט ,אֹויף ַא נֵ ֶ
עּפ ְ
ערׁש גֶ ַ
ֶעס ִאיז נָ אר ַאנְ ֶד ְ
יידלֶ עְך זָ אלְ ן ָדאס
חּורים אּון ֵמ ְ
ַהיינְ ִטיגֶ ע דֹור ,אֹויף ַא ֶוועג ַאז ָּב ִ
אר ְׁש ֵטיין.
ַפ ְ
ארק זִ יְך ִמיט ַאלֶ ע ַדיינֶ ע
רּודערְׁ ,ש ַט ְ
יּבער ְּב ֶ
ייע ֶרער ַח ֶבר ,לִ ֶ
ֵט ֶ
ּומ ִרירּות אּון לָ אז
וארף ַא ֶוועק ַאלֶ ע ַע ְצבּות ְ
ּכֹחֹות צּו זַ יין ְפ ֵריילִ יְך; ַו ְ
ייכל.
ער ְׁש ְטן .גֵ יי ַארּום ְׁש ֶטענְ ִדיג ִמיט ַא ְׁש ֵמ ְ
ייּב ְ
זִ יְך ִפ ְירן פּונֶ עם ֵא ֶ
אט ֶמאר
ייסט ַארֹויף צּום ִציּון פּון ָה ַרב ַה ָקדֹוׁש ִמ ַס ְ
ֶווען דּו גֵ ְ
יבנִ יץ זְ כּותֹו
זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֶדער צּום ִציּון פּון ָה ַרב ַה ָקדֹוׁש ִמ ִר ְ
עכילִ ,איְך זָ אל
יצא ֶר ִ
יֹואל ֶּבן ֵר ֶ
יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו זָ אלְ ְסטּו ִמיר ַמזְ ִּכיר זַ ייןֵ :
יט'ן ְמ ַׁש ֵמׁש זַ יין ֶדעם ֶר ִּבי'ןְ ,מ ַׁש ֵמׁש זַ יין
אּבן ּכ ַֹח ַמ ְמ ִׁשיְך צּו זַ יין ִמ ְ
ָה ְ
יסע ֵעצֹות ַפאר
ייטן ִדי זִ ֶ
אר ְׁש ְּפ ֵר ְ
וייטער ַפ ְ
מֹוה ָרא"ׁש ,אּון ֶקענֶ ען ַו ֶ
ַ
ִדי ֶוועלְ ט.
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ב) א געפיל צו מצוות
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