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נייעס אין שטעטל

א

מען גרייט זיך אויף יום טוב שבועות אין שטעטל
פון
6יצחק 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!

6שלום יוסף ניישטיין
פארגאנגענעם וואך האב איך געדארפט אדורך גיין די טעסט (פארהער) פאר מיין פערמיט
צו קענען פירן א קאר ,איך האב שוין איינמאל געהאט געמאכט דעם טעסט און ס'איז דורך
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!

6יקותיאל 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
געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל נישט דארפן דא ווארטן א גאנצן טאג ,די געלט זאל שוין
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!

6יואלי 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!

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.

אין שטעטל טוט זיך פיבערהאפטיגע צוגרייטונגען צו קענען
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
זיך אפ מיט אלעם נויטיג צו קענען אויפנעמען די געסט מיט אלע
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.
איך האב דערציילט פאר מיין טאטע שליט"א ,אדמו"ר
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
מקשר געווען די ערשטע מצוה פון די תורה  -פריה ורביה ,מיט די
לעצטע מצוה פון די תורה  -שרייבן א ספר תורה; מיט'ן מאכן שידוכים
האסטו דאך א חלק אין די מצוה פון פריה ורביה".

א בריוו

דֹוׁשים ,ח' ִאיָ יר,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ג' ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ְק ִ
ְׁשנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
עענְ ִדיגְ ט
ער ְׁש ְטנְ 'ס ִהילְ ף ָהאּב ִאיְך ַהיינְ ט גֶ ֶ
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
ִמ ְ
רֹויסע ִׂש ְמ ָחה,
ֶ
ּתֹורה; ַפאר ִמיר ִאיז ָדאס ַא גְ
ייּבן ַא ֵס ֶפר ָ
ְׁש ַר ְ
עצט
צּוריק אּון יֶ ְ
עקס יָ אר ִ
ייּבן זֶ ְ
עהֹויּבן ְׁש ַר ְ
ְ
ִאיְך ָהאּב ֶעס ָאנְ גֶ
ַהאלְ ט ֶמען ַּביים גְ ַמר.
עּבן ֶדעם
ער ְׁש ְטנְ 'ס ִהילְ ף ֶוועל ִאיְך ָדאס ַא ַריינְ גֶ ְ
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
ִמ ְ
טֹובה ִאין ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ִאין
יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ַה ָּבא ָעלֵ ינּו לְ ָ
עטל.
ְׁש ֶט ְ
עפ ֶרעגְ ט
עטלִ ,איְך ָהאּב גֶ ְ
עווען ִאין ְׁש ֶט ְ
עכ ְטן גֶ ֶ
ִאיְך ִּבין נֶ ְ
לֹומינּו אֹויּב ִאיְך קּום אֹויף יֹום טֹוב ,אֹויּב זֵ יי ֶוועלְ ן
ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
לֹומינּו
ייער ַאז ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
עסטַ ,ווייל ִאיְך ִוויל זֵ ֶ
עמען גֶ ְ
ַא ַריינְ נֶ ֶ
יכ ֵקייט
אּבן ִדי ֶמעגְ לִ ְ
ָוואס ִווילְ ן זַ יין ִאינְ ֵאיינֶ עם יֹום טֹוב זָ אלְ ן ָה ְ
צּוצּוׁש ֶטעלְ ן ַפאר
ְ
קּומען; ָה ַא ְב ֵרְך  ...נֵ רֹו יָ ִאיר ִאיז גְ ֵרייט
צּו ֶ
עטל ַ -א ְּפלַ אץ
ַאלֶ ע ִמ ְׁש ָּפחֹות ָוואס ִווילְ ן זַ יין יֹום טֹוב ִאין ְׁש ֶט ְ
אר ִּבינְ ד זִ יְך ִמיט ִאים.
קּומען ַפ ְ
וואּו צּו זַ יין ,אֹויּב דּו ִווילְ ְסט ֶ
וערט ְצ ֵוויי יָ אר פּון ֶווען ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע ִמ ְׁש ָּפ ָחה
עצט ָׁשבּועֹות ֶו ְ
יֶ ְ
עטל; ֶעס זֶ עט אֹויס ִווי ַא ָחלֹוםַ ,אזֹוי
עצט ִאין ְׁש ֶט ְ
ָהאט זִ יְך ַּבאזֶ ְ
קּור ֶצע ַצייט פּון ְצ ֵוויי יָ אר ַהאלְ ְטן ִמיר ׁשֹוין
ְׁשנֶ על ִאין ַא ְ
ייע ֶרע
ייע ֶרע ִאינְ גֶ עלַ ייטֵ ,ט ֶ
פּופ ִציג ִמ ְׁש ָּפחֹותֵ .ט ֶ
יּבער ְ
ַּביי ִא ֶ
יט'ן ֶר ִּבינְ 'ס ֵעצֹותִ ,די ִאינְ גֶ עלַ ייט ָוואס
עּבן ִמ ְ
ִמ ְׁש ָּפחֹות; ַאלֶ ע לֶ ְ
עזּוכט ַא
ְ
אּבן גֶ
יׁשט ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס ָה ְ
ארט זֶ ענֶ ען נִ ְ
וואֹוינֶ ען ָד ְ
ואר ְפן
זּוכן ַא ֶוועק צּו ַו ְ
לֹויפןֶ ,מענְ ְט ְׁשן ָוואס ְ
ְּפלַ אץ וואּו צּו ַאנְ ְט ְ
עּבן ִאין ַא
לֹומינּו ָוואס ִווילְ ן לֶ ְ
סֹורה; ָדאס ִאיז ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
ִדי ְמ ָ
יט'ן ֶר ִּבינְ 'ס ֶוועג.
ְׁש ָטאט וואּו ַאלֶ עס ִפ ְירט זִ יְך ִמ ְ
ּתֹורה
עׁש ֶטעלְ ט ַא ַּתלְ מּוד ָ
אֹויפגֶ ְ
ְ
אּבן ִאין ִדי ְצ ֵוויי יָ אר
ִמיר ָה ְ
'ע
ׁשּוב ֶ
אּבן ִמיר ַא ּכֹולֵ ל פּון ָח ְ
אּון ַא ֵּבית ִחינּוְך לְ ָּבנֹות ,אֹויְך ָה ְ
אּבן ַא ִמ ְק ֶוה אּון ַא ֵׁשיינֶ עם ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש,
ִאינְ גֶ עלַ ייטִ ,מיר ָה ְ
אּבן ִמיר נָ אְך ַא ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ִמיט ַא ִמ ְק ֶוה ַפאר ַׁש ָּבת
אֹויְך ָה ְ
עצט יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ֶע ֶפענֶ ען ִמיר
ַפאר נָ אְך ַא גֶ עגְ נְ ט ,אּון יֶ ְ
אּבן ַא
"ּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ֲע ָצתֹו ֱאמּונָ ה"ִ .מיר ָה ְ
יטע ׁשּולֵ ,
ַא ְד ִר ֶ
ּבֹוד ִקים
עטל; ִפינְ ף ְ
ר'דיגֶ ע ֵעירּוב ַארּום ֶדעם גַ אנְ ְצן ְׁש ֶט ְ
הּוד ִ
ְמ ָ
ּבֹודק זַ יין אּון ַאז ֶעס
בּוע ָדאס ֵ
בּוע ְּב ָׁש ַ
עדע ָוואְך ִמ ֵידי ָׁש ַ
ייען יֶ ֶ
גֵ ֶ
אּבן ִמיר ַאן ֵעירּוב ְט ָראק ְּכ ֵדי ֶמען זָ אל ָדאס
עכט זִ יְך ָה ְ
עּב ֶר ְ
ֶצ ְ
עכ ְטן.
אר ֶר ְ
גְ לַ ייְך ֶקענֶ ען ַפ ְ
קּומען
עטל ַא ֵּבית ַה ַּת ְב ִׁשיל; ַאלֶ ע ֶקענֶ ען ֶ
אּבן ִאין ְׁש ֶט ְ
ִמיר ָה ְ
אכ ֶטע ֶע ְסןֵ .עזֶ ר לַ ּיֹולְ דֹות;
עק ְ
רֹויע ֶע ְסן אּון גֶ ָ
ֶ
עמען ֶע ְסן ְּב ִחּנָ ם,
נֶ ֶ
יׁשע ֶע ְסןִ .מיר
ארינְ ס ֵפיינֶ ע ְפ ִר ֶ
עט ִ
ימ ֶּפ ָ
ֶמען ְׁש ֶטעלְ ט צּו ַפאר ִק ְ
רּוקט ִדי ְס ָפ ִרים
עטל ַא ֵּבית ַה ְּדפּוס ,וואּו ֶמען ְד ְ
אּבן ִאין ְׁש ֶט ְ
ָה ְ
עטל ִאיז ִאין
אּון קּונְ ְט ֵר ִסיםֶ .ח ֶסד ָוואס טּוט זִ יְך ִאין ְׁש ֶט ְ
פרישע פיש יעדע וואך
דעליווערט צו אייער טיר
רופט היינט

KB Fish

845-213-9723

יצחק אהרן וויינבערג

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

לֹויפן
ְ
יּבן ַּביי ַה ָצלָ ה
עׁש ִר ְ
לְ ַׁש ַער; ִאינְ גֶ עלַ ייט ָוואס זֶ ענֶ ען ַאיינְ גֶ ְ
יּבן
עׁש ִר ְ
עווען ֶמענְ ְט ְׁשןִ ,אינְ גֶ עלַ ייט ָוואס זֶ ענֶ ען ַאיינְ גֶ ְ
אט ֶ
ַר ֶ
ארףֶ .עס ִאיז
ערע ִמיט ָוואס ֶמען ַד ְ
ַּביי ֲח ֵב ִרים ֶהעלְ ְפן ַאנְ ֶד ֶ
עדער
יכע ְּפלַ אץ; ַא ְּפלַ אץ פּון ָׁשלֹוםַ ,א ְּפלַ אץ וואּו יֶ ֶ
ערלִ ֶ
ַא ֶה ְ
ערעִ .די ְצנִ יעּות ִאין
עּבט ַפאר זִ יְך ָאן ַקיין ְּפ ֶרעׁשּור פּון ַאנְ ֶד ֶ
לֶ ְ
יידל ָאנְ גֶ עטּוןַ ,אלֶ ע ִפ ְירן
ייען ֵא ְ
עטל ִאיז ַאזֹוי ֵׁשייןַ ,אלֶ ע גֵ ֶ
ְׁש ֶט ְ
ארף זִ יְך צּו ִפ ְירן.
זִ יְך ִווי ַאזֹוי ֶמען ַד ְ
יא ְסק,
עהאלְ ְטן ַא ִק ַ
אֹויפגֶ ַ
ְ
אּבן ִמיר ִאין ִדי ְצ ֵוויי יָ אר
אֹויְך ָה ְ
ערנֶ עט; ָדאס
אֹויפ'ן ִאינְ ֶט ְ
ְ
קֹויפן
ְ
ַא ְּפלַ אץ וואּו ֶמען ֶקען ַאיינְ
עטן ִדי ַח ְב ֵרי
עּב ְ
אכן ָוואס ִאיְך ָהאּב גֶ ֶ
ִאיז פּון ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע זַ ְ
עּבן ֶמען
עטלֶ ,עס גֵ ייט ִמיר ִאין לֶ ְ
ַהנְ ָהלָ ה ֶעס זָ אל זַ יין ִאין ְׁש ֶט ְ
יׁשט
ערנֶ עט ִאין ְׁשטּוּבֶ ,מען זָ אל נִ ְ
אּבן ַקיין ִאינְ ֶט ְ
יׁשט ָה ְ
זָ אל נִ ְ
יּוטער ִ -אין ְׁשטּוּבִ ,די ְׁשטּוּב זָ אל
אמ ְּפ ֶ
עפאןָ ,ק ְ
אּבן ַקיין ֶטעלֶ ָ
ָה ְ
יטן.
עה ְ
זַ יין ֵרייןִ ,די ְׁשטּוּב זָ אל זַ יין ָא ְּפגֶ ִ
יח;
ארטַ ,אלֶ ע זֶ ענֶ ען ֵׁשיין ַמ ְצלִ ַ
יׁשט ָד ְ
ַּפ ְרנָ ָסה ֶפעלְ ט נִ ְ
עפטֶ ,ע ֶרב ֶּפ ַסח
עׁש ְ
עצט ֶע ְפנְ ט אֹויף ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַ ...א ִפיׁש גֶ ֶ
יֶ ְ
עצט ִאין
ערי ,אֹויְך גֵ ייט יֶ ְ
אס ִ
עע ְפנְ ט ַא גְ ָר ֶ
ָהאט ִמ ְׁש ַּפ ַחת  ...גֶ ֶ
עפט אּון
עׁש ְ
ואכן ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶ ...ע ֶפענֶ ען ַא ִׁשיְך גֶ ֶ
זּומער ָו ְ
ִדי ֶ
אּבן גְ רֹויס
עפט; ַאלֶ ע ָה ְ
עׁש ְ
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶ ...ע ְפנְ ט אֹויף ַא ְד ֵרייגּוד גֶ ֶ
ֶׁש ַפע.
יעּורים ִאין גְ ָמ ָרא,
אּבן ַא ָּפאר ִׁש ִ
ְו ָה ִע ָּקר ָׁש ַכ ְח ִּתי; ִמיר ָה ְ
אכט ִאיז
ער ְפ ִרי ִאיז ָדא ַא ִׁשיעּור ִאין גְ ָמ ָרא אּון ַּביינַ ְ
ִאינְ ֶד ְ
אכן
ָדא ַא ִׁשיעּור ִאין גְ ָמ ָראִ .איְך ָהאף ִמיט ִדי ַצייט צּו ַמ ְ
ערנֶ ען
ארלֶ ְ
יעּוריםְ ,מ ַמנֶ ה זַ יין נָ אְך ִאינְ גֶ עלַ ייט זָ אלְ ן ָפ ְ
נָ אְך ִׁש ִ
עּבן ַאז ִדי ְׁש ָטאט זָ אל זַ יין
יעּוריםַ ,ווייל ֶעס גֵ ייט ִמיר ִאין לֶ ְ
ִׁש ִ
ּתֹורהְּ ,ת ִפלָ ה אּון ֶח ֶסד.
גֶ עּבֹויט אֹויף ָ
רֹויען
ארגְ ן ֶוועט זַ יין ַא ְפ ֶ
ער ַמאנֶ ען ַאז ָמ ְ
ִאיְך ִוויל ִדיר ֶד ְ
ויסן פּון ֶדעם ,זִ י ֶוועט זִ יְך
אמקּום; זָ אג ַדיין ַווייּב ,זִ י זָ אל ִו ְ
ַצ ְ
ייער ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
זֵ ֶ
אּבן ַה ְצלָ ָחה ִאין
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים.
~~~~~~~~~~

דער הייליגער רבי האט געזאגט :ווייל אידן זענען אזוי
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תירוצים זענען
ג) אקדמות
ריכטיג?
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ח דות
אפטיילונג

ב) צמאה לך נפשי

ד) אהבה רבה

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן ראטה נ"י
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
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וועט מען האבן עפעס א שאדן
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