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יואל לאנדא     

א( אויפן וועג צום בית המדרש איז דא צוויי גרויסע שווארצע הינט וואס קומען ארויס און 
זיי גייען מיר נאך, איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט ארויס קומען און 
מיר נישט נאכגיין, שכח אייבערשטער אז ס'איז שוין דורך א לאנגע צייט וואס די צוויי הינט 

זענען שוין נישט ארויסגעקומען.

בית המדרש  אין  זיך צאמגעקומען  מען  איז  סעודה  נאכן  ביינאכט  ב( שביעי של פסח 
צוזאמען מיטן ראש ישיבה שליט"א, איך האב אפגעשמועסט מיט איינע פון מיינע שכינים זיך 
צו טרעפן ביים ווינקל פונעם גאס און מען וועט גיין צוזאמען אין די טונקל ביזן בית המדרש, 
איך קום אן אהין אבער קיינער איז נישט דארט, איך ווארט אביסל אבער קיינער קומט נישט 
אן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל שוין אנקומען ווי שנעלער, גלייך איך ענדיג 
בעטן זעה איך איינער קומט צו גיין, נישט דער אינגערמאן מיט וועם איך האב אפגעשמועסט, 

נאר א צווייטער אינגערמאן. שכח אייבערשטער!

ישראלי סאמעט   

 איין טאג באמערק איך אין מיין שלאף צימער ווי עס טראפט אריין וואסער פונעם וואנט 
נעבן די פענסטער, איך האב אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט אריין טראפן קיין 
וואסער, ס'איז דורך א שטיק צייט און ס'האט נאך ווייטער אריין געטראפט וואסער, עס איז 
געקומען צו א מצב וואס איך האב שוין נישט געקענט נוצן יענעם צימער, איך האב געמוזט 
גיין שלאפן אין א אנדערן צימער - ווייל דארט האט אנגעהויבן שמעקן פון שימל, איך האב 
שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט אריינרינען קיין וואסער, און איך זאל קענען 
האבן די מעגליכקייט איבערצומאכן דעם גאנצן וואנט פון די שאדן וואס די וואסער האט 

אנגעמאכט.

איין נאכט איז געווען גאר שטארק ווינטן אין שטעטל, אינמיטן די נאכט הער איך א זעץ, 
איך לויף ארויס פון בעט, איך געב א קוק אריין אין מיין שלאף צומער און איך זעה א בוים 
וואסער(, שוין האב  וואו עס רינט אריין  וואנט )דארט  האט אראפגעטראסקעט אויף מיין 
איך געזעהן די נס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט מיר אז איך בין נישט געשלאפן 
אין יענעם צימער בשעת די בוים איז אראפגעפאלן - וועגן ס'האט אריינגעטראפט וואסער. 
אינדערפרי האב איך מיך פארבינדן מיט די אינשורענס קאמפאני, שכח אייבערשטער אז 
זיי האבן מיר באצאלט איך זאל איבערמאכן דעם גאנצן וואנט, אזוי איז שוין אויך געווארן 

פארראכטן די פראבלעם מיט די וואסער וואס פלעגט אריין רינען. שכח אייבערשטער !!

         
               

              
ברכת האילנות אין שטעטל

חז"ל  האבן  שפראצן  אן  הייבן  ביימער  די  ווען  יעצט 
אוועקגעשטעלט א ספעציעלע ברכה וואס מען זאגט; די קינדער 
פון תלמוד תורה האבן זיך ארויסגעלאזט צוזאמען מיט די געטרייע 
מלמדים צו א פרוכט בוים ווי מען האט שוין געקענט זעהן אז די 
פרוכט הייבן אן שפראצן, די מלמדים האבן שיין מסביר געווען פאר 
די קינדער אז יעצט ביים אנהייב קען מען נאך קוים באמערקן די 
פירות וואס גייט ארויס וואקסן, און עס לאזט זיך ממש נישט גלייבן 
אז פון דעם גייט ארויס קומען פרוכט, אבער א חודש צוויי ארום גייט 
פון דעם ארויס קומען גאר שיינע פירות - פון וואס מען וועט קענען 

עסן און הנאה האבן פון דעם אייבערשטנ'ס בריאה.

דערנאך האט מען צוזאמען געמאכט די ברכה אויף די ביימער, 
און אלע קינדער האבן געבעטן דעם אייבערשטן אז דאס יאר זאל 

וואקסן פיינע געשמאקע פרוכט.

מען  איז  ביימער  די  אויף  ברכה  א  מאכן  ענדיגן  נאכן 
וואס  איינוואוינער אין שטעטל  די  פון  איינע  צו  אריבערגעגאנגען 
האדעוועט טשיקעלעך - פון וואס די קינדער האבן זיך מחיה געווען 
צו זיין דארט, מען האט געוויזן פאר די קינדער וועלכע טשיקן ס'איז 

כשר צו שחט'ן און עסן און וועלכע נישט.

אויך די קינדער פון בית פיגא סקול האבן זיך ארויסגעלאזט אויף 
א טריפ צו גיין מאכן א ברכה אויף די ביימער, די באס איז געקומען 
אויפנעמען די קינדער און זיי אפגעפירט אין שטעטל ביי איינע פון די 

איינוואוינער וואס האט ביי זיך א פרוכט בוים.

אלע  פאר  ברכה  די  מיט  צעטל  א  אויסגעטיילט  האט  מען   
קינדער, אלע קינדער האבן צוזאמען געמאכט די ברכה, און דערנאך 
געבעטן דעם אייבערשטן אז אלע אידן זאלן האבן גאר גוטע פרוכט 

דאס יאר.

פון משפחת  צום שטוב  געגאנגען  אריבער  מען  איז  דערנאך 
פאר  לאנטש  דארט  אויסגעטיילט  האט  מען  ווי  שיחיו,  היילפרין 
אלע קינדער, אויך האט מען דארט פארברענגט א שטיק צייט גאר 
די  צוענדיגן  אין סקול  געפארן  צוריק  איז מען  געשמאק, דערנאך 

לימודים.

                א פיש סטאר אין שטעטל

גאר גוטע נייעס קומט אריין מיטן עפענונג פון א פיש סטאר ביי 
אונז אין שטעטל.   

איינע פון די חשובע איינוואוינער האבן געזעהן די פארלאנג 
וואס ס'איז דא צו האבן א אייגענעם פיש סטאר, וואס וועט זיין גרייט 
ספעציעל צו סערווירן די חשובע איינוואוינער פונעם שטעטל, ער 
האט אנגעפרעגט דעם ראש ישיבה שליט"א דערוועגן, און דער ראש 
ישיבה שליט"א האט אים זייער געשטופט ער זאל עפענען,  אויך 
האט אים דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן הדרכה און געזאגט ער 
זאל זעהן צו עפענען דעם פיש סטאר אן קיין שותפות, נאר אליין זיין 

דעם בעל הבית דערפון - אזוי ווי מוהרא"ש פלעגט אונז לערנען.

צו באשטעלן אייער ארדער רופט אריין יעדע וואך ביז דינסטאג 
דארפט              איר  וואס  אלעס  צושטעלן  אייך  וועט  מען  און  נאכט 

.845-213-9723

יעצט וועט נאר זיין צו באשטעלן די ארדער אויפן טעלעפאון, 
מען ארבעט צו קענען האבן א לאקאלע סטאר ווי מען וועט קענען 
אריינקומען אין סטאר און אויסוועלן וואספארא פיש מען וויל לויט 

די אייגענע געשמאק.

להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים.

מען מאכט א ברכה אויף די ביימער



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

מוהרא"ש זאגט: א וואך וואס מ'איז נישט מעביר סדרה.

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אליעזר שלמה אינדיג נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט לעבן לאנג 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום א' ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ב', ִאְסרּו ַחג, כ"ג ִניָסן, 
ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיָדה ַּבִית ֵפיֶגא ְּבֶרְסֶלב. 

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ָדאס ָוואס דּו ְפֶרעְגְסט ִצי ֶמען ֶמעג ֵלייֶנען ַׁשָּבת פּון ִמְלָחמֹות; 
ֶעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָוואס ַפאר ַא ַמֲעִׂשיֹות. ַמֲעִׂשיֹות פּון ִהיְסָטאְרֶיע פּון 
ִדי ִאיִדיֶׁשע ָפאְלק ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַארֹויס ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִאיְדן, 
ֶמען  ֶמעג  ָדאס  ַצִדיִקים -  ִמיט עּוְבדֹות פּון  ֶגעְפָלאְכְטן  ִאיז  ָוואס 
ְּבַצַער פּון ֶדעם,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ָנאר אֹויּב ֶמען  ֵלייֶנען ַׁשָּבת, אֹויְך 

ַווייל ַׁשָּבת ָטאר ֶמען ִניְׁשט ַזיין ְּבַצַער.

ֶוועט  ָדאס  ִצְדָקִנּיֹות;  ַצִדיִקים אּון  ַמֲעִׂשיֹות פּון  ֵלייֶנען  ֶזע צּו 
ַאַריין ֵגיין ִאין ַדיין ַהאְרץ אּון ֶוועט אֹויְפְפַלאֶמען ַדיין ַהאְרץ ַאז דּו 

ָזאְלְסט אֹויְך ֶוועְלן ַזיין ַא ַצֵּדֶקת.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן רמח(: "ַּדע 
ָזאְלְסטּו  ִוויְסן  ְמאֹד",  ָּגדֹול  ָּדָבר  הּוא  ִמַּצִּדיִקים,  ַמֲעִׂשּיֹות  ֶׁשִּסּפּוֵרי 
ַאז ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעִׂשיֹות פּון ַצִדיִקים ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, "ִּכי 
ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול  ַהֵּלב  ְוִנְתַלֵהב  ִנְתעֹוֵרר  ִמַּצִּדיִקים  ְיֵדי ִסּפּוִרים  ַעל 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד", ַווייל ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ַמֲעֶׂשה 
ַא  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ַהאְרץ,  ָדאס  אֹויְפֶגעְפַלאְמט  ֶוועְרט  ַצִדיק  ַא  פּון 
מֹוָרא'ִדיֶגע ֶּבעְנֶקעִניׁש צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ֶווען ֶמען ֶהעְרט 
ִווי ֶדער ַצִדיק ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען אּון ִאיז ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ַאֶלע ַזייֶנע 
ִנְסיֹונֹות, דּוְרְכֶדעם ִוויל ֶמען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם אּון ֶוועְרן ַא 

ַצִדיק. ָדאס ָזאְלְסטּו ֵלייֶנען ֶווען דּו ָהאְסט ִאיֶּבעִריֶגע ַצייט.

אֹויְך ָזאְלְסטּו ֵלייֶנען ִדי ְּבִריוו פּון ֵסֶפר ַאֶׁשר ַּבַּנַחל ִאין ִאיִדיׁש 
ֶוועְסטּו ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסע ַצֵּדֶקת; מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט: "ֶדער ֵסֶפר ַאֶׁשר 
ַּבַּנַחל ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס"; ֶמען ֶקען ִניְׁשט ְטֶרעְפן ָנאְך 
ַא ֵסֶפר ָוואס ָזאל ַזיין ַא ְׁשִטיק ֶגעְטִליְכֵקייט ִווי ֶדער ֵסֶפר; וואּו ֶמען 
ֶעְפְנט ָנאר אֹויף ֶדעם ֵסֶפר, ֶיעֶדע ֵאייְנִציְגְסֶטע ְּבִריוו ֶזעט ֶמען ִדי 
לֹויֶטעֶרע ֵרייֶנע ֶאמּוָנה אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶּבעְנֶקען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער צּו ֶהעְרן ַאז דּו ָהאְסט ׁשֹוין ְמַסֵּים ֶגעֶווען 
ְּתִהִּלים ִדי ַנייְנֶטע ָמאל; ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ֶׁשעֶנעֶרע ַזאְך ַפאר 
ַא יּוְנג ֵמייְדל ִווי ָזאְגן ֶדעם יֹום ְּתִהִּלים ֶיעְדן ָטאג. ַאזֹוי ָזאְלְסטּו טּון 
ַדיין ַגאְנץ ֶלעְּבן; ָזאְלְסט ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְגן ְּתִהִּלים ֶוועְסטּו ֶזען ְגרֹויֶסע 

ְיׁשּועֹות.

ְׁשַרייּב ִמיר ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען דּו ֶעְנִדיְגְסט ְּתִהִּלים ֶוועְסטּו ִמיר 
ְמַחֶי' ַזיין.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע 
ֶוועְגן.

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום א' ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ב', ִאְסרּו ַחג, כ"ג ִניָסן, 
ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ִּתְפֶאֶרת  ְיִׁשיָבה  ַּתְלִמיד  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ֵטייֶעֶרער  ַמיין  ְלָּכבֹוד 
ַהּתֹוָרה.

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

ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס דּו טּוְסט ִאין ְיִׁשיָבה, ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ִמיְט'ן ֵרייִניְגן, ְמַסֵדר ַזיין, ַפאְרֶרעְכְטן ְוכּו', ְוכּו' וֶועט ִדיר ְּבַלייְּבן 

ַפאר ַאן ֵאייִּביֶגע ְזכּות.

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָזאְגן )ְּבָרכֹות ז:(: "ְּגדֹוָלה ִׁשּמּוָׁשּה יֹוֵתר 
ִמִּלּמּוָדּה", ֶווען ֶמען ִאיז ְמַׁשֵמׁש ַא ַצִדיק ִאיז ָדאס ַאַסאְך ֶמער ִווי 
ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה פּוֶנעם ַצִדיק; ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז 
ְמַׁשֵמׁש ֶדעם ַצִדיק ֶוועְרט ֶמען ַא ֵּכִלי ְלַקֵּבל ִדי ִיְרַאת ָׁשַמִים אּון ִדי 

ֵׂשֶכל פּוֶנעם ַצִדיק.

ָדאס ָוואס דּו טּוְסט ָהאּב ִאיְך ֶגעטּון ַלאְנֶגע ָיאְרן, ֵסיי ַאְלץ ָּבחּור 
ֵזייֶדע; ִאיְך ָהאּב ַלאְנֶגע ָיאְרן ֶגעַוואְׁשן ֶדעם ַּבִית ַהֶמְדָרׁש  ַּביי ַמיין 
ַאֶלעס  אּון  ַפאְרָראְכְטן  אֹויְך  ַאזֹוי  ְסָפִרים,  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַסֵדר  אּון 
ֶגעטּון ַפאְר'ן ַּבִית ַהֶמְדָרׁש. אֹויְך ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום 
ֶרִּבי'ן אּון ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ַדאֶוועֶנען ִאין ַּבִית ַהֶמְדָרׁש "ֵהיָכל 
ַהקֹוֶדׁש" ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג ְפֶלעג ִאיְך ִמיט ... ֵנרֹו ָיִאיר ֶיעֶדע ָוואְך 
ַוואְׁשן ְלָּכבֹוד ַׁשָּבת ֶדעם ַּבִית ַהֶמְדָרׁש אּון ִדי ַּבִית ַהִּכֵּסא'ס, ְוכּו' ְוכּו'; 
ָהאט  ֵקייֶנער  אּון  טּון  צּו  ָדאס  ֶגעֶּבעְטן  ִניְׁשט  ִמיר  ָהאט  ֵקייֶנער 
ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ַאז ִמיר ְפֶלעְגן ָדאס טּון ַפאר ַלאְנֶגע ָיאְרן. ִמיר ָהאְּבן 

ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ִמיר טּוֶען ִדי ֲעבֹוָדה ִאין ֵּבית ַהִמְקָדׁש.

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ִמְׁשָנה ָּתִמיד ב, ב(: "ִמָיָמיו ֹלא ִנְתַעֵצל 
ַהּכֵֹׂהן ִמְלהֹוִציא ֶאת ַהֶדֶשן", ֶעס ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַּפאִסיְרט ַאז 

ֶמען ָזאל ַדאְרְפן ֶּבעְטן ִדי ּכֲֹהִנים ָזאְלן ֵרייִניְגן ֶדעם ִמְזֵּבַח.

ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, ְׁשַטאְרק ִזיְך ַווייֶטער צּו ֶהעְלְפן 
ֵׁשיין ַמאְכן ִדי ְיִׁשיָבה, ֵחֶדר אּון ֵמייְדל ְסקּול, ֶהעְלף ִמיר אֹויְפְׁשֶטעְלן 
ֵרייֶנע  ִדי  ִמיט  ִקיְנֶדער  אּוְנֶזעֶרע  ְמַחֵנְך  ֶזעֶנען  ִמיר  וואּו  מֹוְסדֹות 
ֶאמּוָנה. ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועְסטּו ְּבָקרֹוב זֹוֶכה ַזיין צּו ַא גּוֶטע ִׁשידּוְך.

ַזיי ִמיר מֹוִדיַע ֶיעֶדע ִסיּום ָוואס דּו ַמאְכְסט; ַמיין ַגאְנֶצע ַחיֹות 
ִאיז צּו ֶהעְרן פּון ָנאְך ַא ַּתְלִמיד ַאז ֶער ֶלעְרְנט אּון ִאיז ְמַסֵּים ַמֶסְכָּתא 

ָנאְך ַמֶסְכָּתא.

פּון ַדיין רֹאׁש ְיִׁשיָבה.

ג( וועט מען נישט האבן
 קיין נחת פון די קינדער.

     ד( פארלירט מען די חשק צו לערנען

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?

               א( איז מען נישט אפגעהיטן פון עבירות

                    ב( וועט מען האבן עפעס א שאדן

זיכט איר צו קויפן אדער ליעסן א 
קאר / ווען / פיקאפ טראק

 רופט היינט
Hurleyville Leasing  

845-720-0041 
יענקי יאקאבאוויטש - יקותיאל פעלדמאן

אזוי ווי די זומער סעזאן איז שוין דא, און מען דארף שוין אנהייבן 
טראכטן פון שניידן גראז, קומט אריין די גאר גוטע נייעס פונעם 
עפענונג פון א לענדסקעפינג קאמפאני אנגעפירט דורך אונזער 

 חשובער חבר האברך אשר בער אינדארסקי הי"ו
 וואס וועט שטיין גרייט צו באדינען די איינוואוינער מיט אלע 

לענדסקעפינג געברויכן וואס פעלט נאר אויס.
 צו באשטעלן רופט שוין

347-997-2348  

 KB Landscpaing

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר  

סענדי ראטה נ"י וזוגתו רייזל תחי'
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם 
קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט.

סימן טוב ומזל טוב 


