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פרשת אמור, י"ט אייר תשפ"א לפ"ק

יצחק אהרן וויינבערג     

דעם פארגאנגענעם מוצאי יום טוב פסח, קום איך אריין אין סטאר וואו איך ארבעט, איך 
פראביר אנצונדן איינס פון די מאשינען אבער עס צינד זיך נישט אן, וואס טוט מען דא? איך הייב 
אן בעטן דעם אייבערשטן "הייליגע באשעפער העלף ס'זאל זיך אנצינדן, אויב צינד זיך עס אן וועל 
איך מפרסם זיין די מעשה פון תפלה". נאכן בעטן דעם אייבערשטן האב איך נאכאמאל פרובירט 
אנצינדן, און... דאס וואונדערליכע האט פאסירט ס'האט זיך געגעבן א צינד אן ווי גארנישט וואלט 

געווען. שכח אייבערשטער!

שלום יוסף ניישטיין   

 פארגאנגענעם וואך האב איך געדארפט אדורך גיין די טעסט )פארהער( פאר מיין פערמיט 
דורך  ס'איז  און  דעם טעסט  געמאכט  געהאט  איינמאל  שוין  איך האב  א קאר,  פירן  קענען  צו 
געפאלן, איך האב זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז דאס מאל זאל איך עס דורך מאכן 
אן קיין פראבלעמען, שכח אייבערשטער דאס מאל האב איך עס דורך געמאכט גרינגערהייט. 

שכח אייבערשטער! 

יקותיאל פעלדמאן   

 ביי מיין ארבעט פון פארקויפן קארס - האט זיך געמאכט איינע פון די טעג וואס איך בין 
געגאנגען אפנעמען א קאר, אז די באנק וואס לייגט אויס די גאנצע געלט האט נאכנישט געהאט 
אריינגעשיקט די געלט, און די קאמפאני וואס געט ארויס די קאר האט בשום אויפן נישט געוואלט 
ארויס געבן דעם קאר פאר ער זעהט די גאנצע געלט אין זיין באנק אקאונט, איך האב שטארק 
זאל שוין  געלט  די  גאנצן טאג,  א  ווארטן  דא  נישט דארפן  זאל  איך  אייבערשטן  געבעטן דעם 
אריינקומען און איך זאל קענען אהיימגיין. איך האב גערופן יענע באנק וואס לייגט אויס די געלט,  
זאגן זיי מיר אז זיי האבן שוין לאנג ארויסגעשיקט די געלט, איך האב נאכאמאל געבעטן דעם 
אייבערשטן ער זאל מיר העלפן, נאך אפאר מינוט זענען זיי מיר געקומען זאגן אז די געלט איז ברוך 

השם אריינגעקומען און איך קען נעמען די קאר. שכח אייבערשטער! 

יואלי מענדלאוויטש   

 איך האב געהאט פארלוירן א טייערע דריל, איך האב עס ארום געזוכט אבער נישט 
געטראפן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס קענען טרעפן, איין טאג קלינגט 
מיר אן איינער אויב איך האב פארלוירן א דריל, ווייל ער האט געטראפן א דריל מיט מיין 

נאמען. שכח אייבערשטער! 

         
               

              
מען גרייט זיך אויף יום טוב שבועות אין שטעטל

קענען  צו  צוגרייטונגען  פיבערהאפטיגע  זיך  טוט  שטעטל  אין 
אקאמאדירן די פילע געסט וואס מעלדן זיך צו קומען מיטהאלטן דעם 
הייליגן יום טוב שבועות און אפרעכטן דעם יום טוב פון "קבלת התורה" 

אויף די בערג פון קרית ברסלב ליבערטי.

די פילע איינוואוינער פון שטעטל זענען מוכן ומזומן אויפצונעמען 
די פולע געסט. אלע גרייטן צו זייערע הייזער און צימערן, און פולן אן 
זייערע שטובער מיט בעטן און מאטראצן צו מאכן פלאץ פאר די פילע 
אנשי שלומינו וואס וועלן קומען צוזאמען מיט זייערע משפחות וויילן 

אויף יום טוב אין שטעטל, צוזאמען מיטן ראש ישיבה שליט"א.

עס האט זיך פארמירט א "וועד האש"ל" אין שטעטל, וואס געבט 
אלע  מיט  געסט  די  אויפנעמען  קענען  צו  נויטיג  אלעם  מיט  אפ  זיך 
געברויכן, ווי גענוג בעטן, צימערן, עסן, און אזוי ווייטער. מען ארבעט 
אינאיינעם מיטן בית התבשיל, מיט די הנהלה פון שטעטל, צוצושטעלן 

אלעס וואס פעלט נאר אויס.

אלע בחורים וואס ווילן זיין אין שטעטל אויף יום טוב שבועות 
זאלן זיך מעלדן צום וועד האש"ל נישט שפעטער פון זונטאג פרשת 

במדבר. דער נומער פון וועד האש"ל איז 718-306-2448   

מען גרייט זיך צום הכנסת ספר תורה 
מען גרייט זיך אין שטעטל אויף א הכנסת ספר תורה וואס דער ראש 
ישיבה שליט"א האט געגעבן צו שרייבן פאר א חשובע סופר מומחה 
שוין די לעצטע זעקס יאר, די געלט צו באצאלן דעם ספר תורה איז 
געקומען פון שדכנות געלט פון די אלע שידוכים וואס דער ראש ישיבה 

שליט"א  האט ברוך השם צאמגעשטעלט די לעצטערע יארן. 

יעצט ווען דער ספר תורה איז ברוך השם פארענדיגט געווארן, האט 
דער ראש ישיבה שליט"א באשטימט מען עס זאל אריינגעגעבן דעם יום 
טוב שבועות הבא עלינו לטובה צום בית המדרש אויף האשקי ראוד 
דעם ערשטן טאג פאר'ן ליינען, פארן זאגן אקדמות. און וועט גענוצט 
ווערן א גאנץ יאר אין בית המדרש פאר קריאת התורה יעדן שני וחמישי 

און אזוי אויך יעדן שבת.

מיר ציטירן דא א שטיקל פון א בריוו וואס דער ראש ישיבה 
שליט"א שרייבט בנוגע דעם נייעם ספר תורה.

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ענדיגט דער סופר יעצט שרייבן דעם 
ספר תורה, די הכנסת ספר תורה וועט זיין אם ירצה ה' אין שטעטל דעם 
קומענדיגן יום טוב שבועות, דעם ערשטן טאג פאר'ן ליינען, פארן זאגן 

אקדמות.

עס איז מיר א גרויסע שמחה אז איך האלט שוין ביים ענדיגן דעם 
ספר תורה; איך האב אנגעהויבן שרייבן דעם ספר זעקס יאר צוריק, מיין 
שוואגער הר"ר ..., א זון פון מיין שווער שליט"א - איז דער סופר, א 
חשוב'ער אינגערמאן א ירא שמים, איך האב מיט אים אפגעמאכט אז 
ווען איך וועל האבן געלט וועט ער שרייבן. איך האב דאס געשריבן 
מיט געלט פון שדכנות; מוהרא"ש האט זיין גאנץ לעבן עוסק געווען 
אין די מצוה, איך בעט דעם אייבערשטן אז איך וויל אויך האבן די זכות 
צו קענען מאכן שידוכים; געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב שוין 

משדך געווען צענדליגער שידוכים.

אדמו"ר  שליט"א,  טאטע  מיין  פאר  דערציילט  האב  איך 
מקארלסבורג, אז איך האב געשריבן דעם ספר תורה מיט געלט פון 
שדכנות האט ער מיר געזאגט אז דאס איז א מורא'דיגע זאך, "דו האסט 
די  ורביה, מיט  - פריה  די תורה  פון  די ערשטע מצוה  געווען  מקשר 
לעצטע מצוה פון די תורה - שרייבן א ספר תורה; מיט'ן מאכן שידוכים 

האסטו דאך א חלק אין די מצוה פון פריה ורביה".

סימן טוב ומזל טוב 
מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר  

אברהם הערש וועבערמאן נ"י וזוגתו לאה שעניא תחי'
צו די אפשערן פון זייער אינגל אליעזר שלמה נ"י למזל טוב

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



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי האט געזאגט: ווייל אידן זענען אזוי 
איינגעטונקען אין גוטס כאפן זיי נישט צו דאנקן דעם אייבערשטן 

אויף דעם שיינעם הייליגן ניגון פון.

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן ראטה נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט מען האבן עפעס א שאדן 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ְקדֹוִׁשים, ח' ִאָייר, 
ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶגעֶעְנִדיְגט  ַהייְנט  ִאיְך  ָהאּב  ִהיְלף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס  ִמיְט'ן 
ְׁשַרייְּבן ַא ֵסֶפר ּתֹוָרה; ַפאר ִמיר ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה, 
ִאיְך ָהאּב ֶעס ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשַרייְּבן ֶזעְקס ָיאר צּוִריק אּון ֶיעְצט 

ַהאְלט ֶמען ַּביים ְגַמר.

ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ֶוועל ִאיְך ָדאס ַאַרייְנֶגעְּבן ֶדעם 
ִאין  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ָׁשבּועֹות  טֹוב  יֹום 

ְׁשֶטעְטל.

ִאיְך ִּבין ֶנעְכְטן ֶגעֶווען ִאין ְׁשֶטעְטל, ִאיְך ָהאּב ֶגעְפֶרעְגט 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו אֹויּב ִאיְך קּום אֹויף יֹום טֹוב, אֹויּב ֵזיי ֶוועְלן 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ֵזייֶער ַאז  ִוויל  ַווייל ִאיְך  ַאַרייְנֶנעֶמען ֶגעְסט, 
ָוואס ִוויְלן ַזיין ִאיְנֵאייֶנעם יֹום טֹוב ָזאְלן ָהאְּבן ִדי ֶמעְגִליְכֵקייט 
צּו קּוֶמען; ָהַאְבֵרְך ... ֵנרֹו ָיִאיר ִאיז ְגֵרייט צּוצּוְׁשֶטעְלן ַפאר 
ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ִוויְלן ַזיין יֹום טֹוב ִאין ְׁשֶטעְטל - ַא ְּפַלאץ 

וואּו צּו ַזיין, אֹויּב דּו ִוויְלְסט קּוֶמען ַפאְרִּביְנד ִזיְך ִמיט ִאים.

ֶיעְצט ָׁשבּועֹות ֶוועְרט ְצֵוויי ָיאר פּון ֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְׁשָּפָחה 
ָהאט ִזיְך ַּבאֶזעְצט ִאין ְׁשֶטעְטל; ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ַא ָחלֹום, ַאזֹוי 
ׁשֹוין  ִמיר  ַהאְלְטן  ָיאר  ְצֵוויי  פּון  ַצייט  קּוְרֶצע  ַא  ִאין  ְׁשֶנעל 
ֵטייֶעֶרע  ִאיְנֶגעַלייט,  ֵטייֶעֶרע  ִמְׁשָּפחֹות.  פּוְפִציג  ִאיֶּבער  ַּביי 
ִמְׁשָּפחֹות; ַאֶלע ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות, ִדי ִאיְנֶגעַלייט ָוואס 
וואֹויֶנען ָדאְרט ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא 
ְּפַלאץ וואּו צּו ַאְנְטלֹויְפן, ֶמעְנְטְׁשן ָוואס זּוְכן ַאֶוועק צּו ַוואְרְפן 
ִדי ְמסֹוָרה; ָדאס ִאיז ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָוואס ִוויְלן ֶלעְּבן ִאין ַא 

ְׁשָטאט וואּו ַאֶלעס ִפיְרט ִזיְך ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס ֶוועג.

ִמיר ָהאְּבן ִאין ִדי ְצֵוויי ָיאר אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ַא ַּתְלמּוד ּתֹוָרה 
אּון ַא ֵּבית ִחינּוְך ְלָּבנֹות, אֹויְך ָהאְּבן ִמיר ַא ּכֹוֵלל פּון ָחׁשּוְב'ֶע 
ִאיְנֶגעַלייט, ִמיר ָהאְּבן ַא ִמְקֶוה אּון ַא ֵׁשייֶנעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, 
אֹויְך ָהאְּבן ִמיר ָנאְך ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ִמיט ַא ִמְקֶוה ַפאר ַׁשָּבת 
ַפאר ָנאְך ַא ֶגעְגְנט, אּון ֶיעְצט יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ֶעֶפעֶנען ִמיר 
ַא  ָהאְּבן  ִמיר  ֱאמּוָנה".  ֲעָצתֹו  ַהֶמְדָרׁש  "ֵּבית  ׁשּול,  ְדִריֶטע  ַא 
ְמהּוָדר'ִדיֶגע ֵעירּוב ַארּום ֶדעם ַגאְנְצן ְׁשֶטעְטל; ִפיְנף ּבֹוְדִקים 
ֵגייֶען ֶיעֶדע ָוואְך ִמיֵדי ָׁשבּוַע ְּבָׁשבּוַע ָדאס ּבֹוֵדק ַזיין אּון ַאז ֶעס 
ֶצעְּבֶרעְכט ִזיְך ָהאְּבן ִמיר ַאן ֵעירּוב ְטָראק ְּכֵדי ֶמען ָזאל ָדאס 

ְגַלייְך ֶקעֶנען ַפאְרֶרעְכְטן.

ִמיר ָהאְּבן ִאין ְׁשֶטעְטל ַא ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל; ַאֶלע ֶקעֶנען קּוֶמען 
ֶנעֶמען ֶעְסן ְּבִחָּנם, רֹויֶע ֶעְסן אּון ֶגעָקאְכֶטע ֶעְסן. ֵעֶזר ַלּיֹוְלדֹות; 
ֶמען ְׁשֶטעְלט צּו ַפאר ִקיְמֶּפעָטאִריְנס ֵפייֶנע ְפִריֶׁשע ֶעְסן. ִמיר 
ָהאְּבן ִאין ְׁשֶטעְטל ַא ֵּבית ַהְּדפּוס, וואּו ֶמען ְדרּוְקט ִדי ְסָפִרים 
ִאין  ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ִזיְך  טּוט  ָוואס  ֶחֶסד  קּוְנְטֵרִסים.  אּון 

ְלַׁשַער; ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ֶזעֶנען ַאייְנֶגעְׁשִריְּבן ַּביי ַהָצָלה לֹויְפן 
ַאייְנֶגעְׁשִריְּבן  ֶזעֶנען  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט  ֶמעְנְטְׁשן,  ַראֶטעֶווען 
ִאיז  ֶעס  ַדאְרף.  ֶמען  ָוואס  ִמיט  ַאְנֶדעֶרע  ֶהעְלְפן  ֲחֵבִרים  ַּביי 
ַא ֶהעְרִליֶכע ְּפַלאץ; ַא ְּפַלאץ פּון ָׁשלֹום, ַא ְּפַלאץ וואּו ֶיעֶדער 
ֶלעְּבט ַפאר ִזיְך ָאן ַקיין ְּפֶרעׁשּור פּון ַאְנֶדעֶרע. ִדי ְצִניעּות ִאין 
ְׁשֶטעְטל ִאיז ַאזֹוי ֵׁשיין, ַאֶלע ֵגייֶען ֵאייְדל ָאְנֶגעטּון, ַאֶלע ִפיְרן 

ִזיְך ִווי ַאזֹוי ֶמען ַדאְרף ִזיְך צּו ִפיְרן.

אֹויְך ָהאְּבן ִמיר ִאין ִדי ְצֵוויי ָיאר אֹויְפֶגעַהאְלְטן ַא ִקיַאְסק, 
ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ַאייְנקֹויְפן אֹויְפ'ן ִאיְנֶטעְרֶנעט; ָדאס 
ַחְבֵרי  ִדי  ֶגעֶּבעְטן  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַזאְכן  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  פּון  ִאיז 
ַהְנָהָלה ֶעס ָזאל ַזיין ִאין ְׁשֶטעְטל, ֶעס ֵגייט ִמיר ִאין ֶלעְּבן ֶמען 
ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ִאיְנֶטעְרֶנעט ִאין ְׁשטּוּב, ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ָהאְּבן ַקיין ֶטעֶלעָפאן, ָקאְמְּפיּוֶטער - ִאין ְׁשטּוּב, ִדי ְׁשטּוּב ָזאל 

ַזיין ֵריין, ִדי ְׁשטּוּב ָזאל ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן.

ַמְצִליַח;  ֵׁשיין  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ָדאְרט,  ִניְׁשט  ֶפעְלט  ַּפְרָנָסה 
ֶּפַסח  ֶעֶרב  ֶגעֶׁשעְפט,  ִפיׁש  ַא   ... ִמְׁשַּפַחת  אֹויף  ֶעְפְנט  ֶיעְצט 
ָהאט ִמְׁשַּפַחת ... ֶגעֶעְפְנט ַא ְגָראֶסעִרי, אֹויְך ֵגייט ֶיעְצט ִאין 
אּון  ֶגעֶׁשעְפט  ִׁשיְך  ַא  ֶעֶפעֶנען   ... ִמְׁשַּפַחת  ָוואְכן  זּוֶמער  ִדי 
ִמְׁשַּפַחת ... ֶעְפְנט אֹויף ַא ְדֵרייגּוד ֶגעֶׁשעְפט; ַאֶלע ָהאְּבן ְגרֹויס 

ֶׁשַפע.

ְגָמָרא,  ִאין  ִׁשיעּוִרים  ַאָּפאר  ָהאְּבן  ִמיר  ָׁשַכְחִּתי;  ְוָהִעָּקר 
ִאיז  ַּבייַנאְכט  אּון  ְגָמָרא  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ָדא  ִאיז  ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ַמאְכן  צּו  ַצייט  ִדי  ִמיט  ָהאף  ִאיְך  ְגָמָרא.  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ָדא 
ָנאְך ִׁשיעּוִרים, ְמַמֶנה ַזיין ָנאְך ִאיְנֶגעַלייט ָזאְלן ָפאְרֶלעְרֶנען 
ִׁשיעּוִרים, ַווייל ֶעס ֵגייט ִמיר ִאין ֶלעְּבן ַאז ִדי ְׁשָטאט ָזאל ַזיין 

ֶגעּבֹויט אֹויף ּתֹוָרה, ְּתִפָלה אּון ֶחֶסד.

ְפרֹויֶען  ַא  ַזיין  ֶוועט  ָמאְרְגן  ַאז  ֶדעְרַמאֶנען  ִדיר  ִוויל  ִאיְך 
ַצאְמקּום; ָזאג ַדיין ַווייּב, ִזי ָזאל ִוויְסן פּון ֶדעם, ִזי ֶוועט ִזיְך 

ֵזייֶער ְמַחֵזק ַזיין.

ִאין  ַהְצָלָחה  ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאֶלע ִעְנָיִנים.

~~~~~~~~~~

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

                             א( והערב נאריכטיג?
                    ב( צמאה לך נפשי
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