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פרשת כי תצא, ט' אלול תש"פ לפ"ק

שנה א' גליון מ"ד

נייעס אין שטעטל
           קרן הדפסה בנין רוקט זיך פאראויס 

די ארבעט ביי דעם נייעם קרן הדפסה בנין אין שטעטל גייט אן 
וואס מען האט שוין ברוך השם  מיט'ן פולסטן שטארקייט, נאכדעם 
באקומען די פערמיטן צו אויפשטעלן דעם בנין מפואר, וואס פון דא 
די  פאר  ליכטיגקייט  א  ארויסקומען  הילף  אייבערשטנ'ס  מיט'ן  וועט 

גאנצע וועלט.

 אנגעהויבן האט זיך עס אפאר וואכן צוריק ווען די טראקטארן 
האבן אנגעהויבן גראבן צו אנגרייטן די באדן צו קענען גיסן די יסודות 
פונעם בנין, גלייך ווען עס איז אנגעקומען די מאטריאל פאר דעם בנין 
האט דער ראש ישיבה שליט"א צוזאמען מיט די בחורים זיך גענומען 
זויל  איין  דעם טרעילער  פון  און אראפגענומען אלעס  די ארבעט  צו 
נאכן אנדערן, ]ווי דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אנגערופן פאר 
זאלן  אידן  נאך  כדי  בנין  דעם  אויפשטעלן  העלפן  קום  בחורים:  די 
וויסן פון די הייליגע עצות וואס דו ווייסט שוין יעצט אדאנק די ספרים 
קונטרסים און גליונות[ דערנאך האט מען זיך גענומען צו די ארבעט 

אלעס אנצוגרייטן מען זאל קענען גיסן די יסודות.

פארגאנגענעם זונטאג כי תצא העעל"ט האט מען אינסטאלירט די 
יסודות פון דעם בנין, מען האט איינגעשפאנט אפאר געטרייע בחורי 
הישיבה וואס פארשטייען צו בויען וואס האבן געארבעט גאר שווער 
עס צו פערטיגן ווי אמשנעלסטן, ווי אלעס איז געווארן אויסגעארבעט 

אקוראט לויט די פלענער פון דעם בנין. 

דערנאך האט מען ווייטער געארבעט אנצופילן אלע לעכער ווי מען 
האט געגאסן קאנקריט. 

מען ארבעט יעדן טאג פלייסיג צו קענען האבן דעם בנין פארטיג ווי 
אמשנעלסטן, אין די קומענדיגע וואכן וועט מען אם ירצה השם שרייבן 
ווייטערדיגע פארשריט וואו מען האלט מיטן נייעם בנין קרן הדפסה 

היכל הקודש ליבערטי נ"י.

               די זומער קומט צו אן ענדע
גאר א שיינער זומער איז פאראיבער אין שטעטל צוזאמען מיט 

אלע געסט וואס האבן פארברענגט דא במשך די זומער טעג.

קוים האט מען געהערט די גוטע בשורה אז די שטעטל וועט האבן 
די זכיה צו אויפנעמען אלע חשוב'ע געסט פאר'ן זומער, און מען האלט 
שוין יעצט ביים סוף פון דעם זומער, אבער ווי אלע קענען מעיד זיין איז 

עס פאראיבער גאר גאר שיין.

אנגעהויבן מיט די הערליכע דרשות יעדן אויפדערנאכט פון וואס 
אלע האבן זיכער ארויסגענומען הדרכה חיזוק און עצות פאר דעם גאנצן 

לעבן.

די הערליכע  ווערן  אזוי שנעל פארגעסן  נישט  וועט  אוודאי  און 
שבתים וואס מען האט געהאט צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, 
די דאווענען, די באטעס, די סיפורי מעשיות שיעורים, די שלש סעודות 
תורות, און בפרט די מלוה מלכה שיעורים, וואס דאס אלעס וועט זיכער 

באגלייטן יעדן איינעם פערזענליך פאר א גאר א לאנגע צייט.

ובפרט די דרשות וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט רעקארדירט  
פון  פרויען  אלע  וואס  פון  שלומינו  אנשי  נשות  פאר  שטעטל  אין 
איבעראל אין אנדערע געגענטער האבן אויך הנאה געהאט, און ווי מען 
הערט צוריק פון די חשוב'ע פרויען איז די שיעורים דא אין שטעטל 

געווען עפעס גאר ספעציעל.

דער אייבערשטער זאל העלפן דער ראש ישיבה שליט"א זאל האבן 
זיין מיט זיין עבודת הקודש און קענען אריין  כח ווייטער ממשיך צו 

ברענגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אין די גאנצער וועלט.

אלע משפחות אין שטעטל   

פאר זומער איז געווען א ספק וואו דער ראש ישיבה שליט"א מיט די בחורים 
צוזאמען מיט די משפחות וועלן זיין במשך דעם זומער, מען האט געטראכט פון 
קומען אין שטעטל אבער עס איז אראפ פון טיש ווייל אויף פאפיר האט עס נישט 
געשטימט וויאזוי עס גייט זיין פלאץ פאר משפחות צוזאמען מיט אלע בחורים 
פון ישיבה, און אזוי אויך אלע תלמידות פון סקול. מיר אלע אין שטעטל האבן 
געבעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל יא זיין אין שטעטל פארן זומער אפילו מען 
ווייסט נישט וויאזוי עס קען צושטאנד קומען, ביים אייבערשטן איז דאך אלעס 
מעגליך; שכח אייבערשטער מען דערזעהט זיך שוין יעצט נאכן זומער און יא 
עס איז א פאקט, דא איז געווען פלאץ פאר משפחות, עס איז געווען פלאץ סיי 
פאר די אינגע בחורים און סיי פאר די עלטערע בחורים, אזוי אויך האט מען 
צוגעשטעלט א פלאץ פאר אלע בית פיגא תלמידות, שכח אייבערשטער פאר 

דעם שיינעם זומער וואס מיר האבן געהאט!     

אברהם הערש וועבערמאן - מנחם שטיינבערג    

איך האב זייער שטארק געוואלט מיטהאלטן דעם דף שיעור יעדן אינדערפרי 
וואס דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר, אבער אזויווי איך דארף גיין צו די 
ארבעט האב איך נישט געקענט מיטהאלן דעם שיעור נאר אויפן טעלעפאון, 
איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל יא קענען זיין ביים שיעור, שכח 
אין  זיך אהערגעצויגן דא  איך ארבעט האט  וואו  מיין אפיס  אז  אייבערשטער 
שטעטל, אזוי האב איך שוין די לעצטע צייט געקענט מיטהאלטן דעם הערליכן 

דף שיעור יעדן אינדערפרי.  

שלמה יאקאבאוויטש   

איך האב געהאלטן אינמיטן ארבעטן אויף דעם בוילער אין בית המדרש, 
אינמיטן האט די פייער אויפגעפלאצט אויף מיין פנים רחמנא לצלן, איך האב 
גלייך געבעטן דעם אייבערשטן עס זאל נישט זיין חס וחלילה א סכנה פאר מיר, 
און עס זאל זיך שנעל אויסהיילן אויף א שיינעם וועג, שכח אייבערשטער אז 
עס איז נישט געווען קיין סכנה, און שכח אייבערשטער אז עס היילט זיך אויס 

זייער שיין.   

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר 

שרולי סאמעט נ"י וזוגתו מלכה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

אין די זעלבע צייט טוען מיר אויפנעמען די חשוב'ע משפחה וואס האט 
זיך אהערגעצויגן דעם זומער ביי אונז אין שטעטל.

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין דא אין דעם הייליג'ן שטעטל, און זיי זאלן 

קענען אויפציען די קינדער אויף דעם הייליג'ן רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

ברוכים הבאים בשם השם - סימן טוב ומזל טוב



אֹויף ֲחתּונֹות ְׁשָּפאְרט ֶמען; ַפאְרָוואס אֹויף אּוַמאן ֶגעְּבט

ֶמען ָיא אֹויס ֶגעְלט?

ְׁשֵאָלה:

ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ִאיְך ָהאּב ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ִניְׁשט אֹויְסצּוֶגעְּבן ִאיְּבִריג ֶגעְלט אֹויף ִאיִדיֶׁשע ִשְמחֹות, ַאז  ֶרעְדט ְּכֵסֶדר 

ְמ'ָזאל ְׁשָּפאְרן ִווי ַווייט ֶמעְגִליְך אּון ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵטייֶעֶרע ִשְמחֹות.

ְלַמֲעֶשה ָאֶּבער ֶווען ְס'קּוְמט צּו אּוַמאן, ָוואס ָדאס ָקאְסט אֹויְך ַאַסאְך 
ֶגעְלט ַפאר ִדי ִטיֶקעְטס, ַאְכַסְנָיא, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָדאְרט ֶגעְּבט ֶמען ָיא 

אֹויס ַאַסאְך ֶגעְלט. ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס ַאְנֶדעְרׁש?

ְיַיֵׁשר ּכַֹח.

ְּתׁשּוָבה: 

ְׁשַנת  ִסיָון,  כ"ב  ְׁשַלח,  ַּפְרַׁשת  ג'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְגרֹויֶסער ָחָכם צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדער 
ֶמען  ֶווען  ָׁשָעה  ָּפאר  ִניְׁשִטיֶגע  ַפאר  ֶגעְלט  פּון אֹויְסֶגעְּבן  ִחילּוק 
ַמאְכט ַא שְִׂמָחה צּו ֶגעִוויֶנען ֶדעְרֵּביי ַאִּביְסל ָּכבֹוד ַהְמדּוָמה ְוכּו', 
ִּביז אֹויְסֶגעְּבן ֶגעְלט צּוִליּב ָפאְרן ַקיין אּוַמאן צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָהאט 
ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ַפאר ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה 

ַאז ֶער ֶוועט ִאים ַפאְרֶרעְכְטן ִמיט ַאן ֵאייִּביֶגער ִּתיקּון.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תה(: "ָהרֹאׁש 
ַהשָָׁנה שִֶׁלי הּוא ִחּדּוׁש ָגדֹול, ְוַהשֵׁם ִיְתָבַּרְך יֹוֵדַע שֵֶׁאין ַהָדָבר ַהֶזה 
ְבַּמָתָּנה - שֲֶׁאִני  זֹאת  ִלי  ָנַתן  ִיְתָבַּרְך  ֵמֲאבֹוַתי, ַרק ַהשֵׁם  ִבּיֻרשָׁה 
יֹוֵדַע ַמהּו ראׁש ַהשָָׁנה. ֹלא ִמָבֲּעָיא ַאֶתּם ֻכְּלֶכם ְבַּוַדאי ְתּלּוִיין ָבּראׁש 
ַהשָָׁנה שִֶׁלי, ֶאָלא ֲאִפיּלּו ָכּל ָהעֹוָלם ֻכּּלֹו ָתּלּוי ָבּרֹאׁש ַהשָָׁנה שִֶׁלי", 
ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה אּון ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ָדאס ֶגעֶגעְּבן ַפאר ַא ַמָּתָנה; ִניְׁשט ָנאר 
ִאיר - ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים - ֶזעְנט ָּתלּוי ִאין ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָנאר ִדי 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְׁשֵטייט אֹויף ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה.

ִדי ַאֶלע ָוואס ָפאְרן ַקיין אּוַמאן אּון ָצאְלן ַאֶלע ֶגעְלֶטער זֹוֶכה 
ַזיין צּו ַזיין ִאין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה ַּביי ֵזיי ִאיז ָדאס ִווי ֶווען 
ֶווען ֶמען ְׁשֵטייט  ִמְׁשָּפט.  ְׁשֶוועְר'ן  ַא  ַא ֶמעְנְטׁש  ַוואְרט ַפאר  ֶעס 
ַפאר ַא ִמְׁשָּפט ֶנעְמט ֶמען ֶדעם ְגֶרעְסְטן לֹויֶער ָוואס ֶעס ִאיז ָנאר 
ָדא; ֶווער ֶרעְדט ָנאְך אֹויּב ֶעס ַוואְרט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ַא ִמְׁשָּפט 
ְגֶרעְסְטן  ֶדעם  ֶמען  ֶנעְמט  ַדאן  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְׁשְטָראף  טֹויט  פּון 
לֹויֶער ָוואס ִאיז ָנאר ָדא ִאין ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט - ֲאִפילּו ֶעס ָזאל 
ָקאְסְטן ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ֶמען ֶוועט טּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען צּו 

ַּבאקּוֶמען ֶדעם ָגאר ֵטייֶעְרן לֹויֶער ָוואס ֶער ֶקען ֶאְפָׁשר ַראֶטעֶווען 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש. ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶווען ֶעס קּוְמט רֹאׁש ַהָׁשָנה, ֶדער 
ִכְּבֵני  ְלָפֶניָך  ַיַעְברּון  עֹוָלם  ָבֵּאי  "ְוָכל  ָוואס:  ַהִדין  יֹום  ְגרֹויֶסער 
ָמרֹון, ְכַּבָקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, ַמֲעִביר צֹאנֹו ַתַּחת שְִׁבטֹו, ֵכּן ַתֲעִביר 
ְוִתְסּפֹר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש ָכּל ָחי, ְוַתְחּתְֹך ִקְצָבה ְלָכל ְבִּרּיֹוֶתיָך, 
ְוִתְכּתֹב ֶאת ְגַזר ִדיָנם", ַדאְרף ָדאְך ַא ֶמעְנְטׁש טּון ַאֶלעס אֹויף ִדי 
ֶוועְלט צּו ֶנעֶמען ַא גּוְטן לֹויֶער, ֵאייֶנער ָוואס ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן 

ִניצּול צּו ֶוועְרן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות.

ֶדער ֶרִּבי - ֶער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער לֹויֶער ָוואס ִאיז ָדא אֹויף ִדי 
ֶוועְלט; ֶדעְרַפאר ָפאְרן ִמיר ַקיין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה ֲאִפילּו 
ֶעס ִאיז אּוְנז ְׁשֶווער, אּון ִמיר ָצאְלן ַפאר ֶדעם ַאֶלע ֶגעְלט ָוואס 

ַפאְרַלאְנְגט ִזיְך ַפאר ֶדעם ַאִּבי צּו ַזיין ִאין אּוַמאן רֹאׁש ַהָׁשָנה.

ֶווען  ַאז  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס 
חֹוב,  ַּבַעל  ַא  ֶמען  ֶוועְרט  ַמאְכן שְִׂמחֹות  פּון  ַצייט  ִדי  קּוְמט  ֶעס 
ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט וואּו ִזיְך ַאִהין צּו טּון; ֶמען ָּבאְרְגט פּון ֲחֵבִרים, 
ְקרֹוִבים, ִמְׁשָּפָחה אּון ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַּבאָצאְלן ֶווען ֶעס קּוְמט 
ֶדער  ֶגעְּבט  "ַּפְרָנָסה  ָזאְגט:  ָנָתן  ֶרִּבי  ְצֵווייְטן.  ָנאְכ'ן  שְִׂמָחה  ֵאיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ְגַלייְך, ָאֶּבער ַפאר ִאיֶּבעִריֶגע ַזאְכן, 
ַפאר מֹוְתרֹות אּון ַנאִריְׁשֵקייְטן - ָדאְרט ֶוועְרט ֶמען ַפאְרְׁשַוואְרְצט".

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, 
ֶער ָזאל אּוְנז ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ִדי ָגלּות פּון ִדי אּומֹות ָהעֹוָלם אּון 
פּון אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנע ָגלּות ָוואס ִמיר ֵלייְגן ִזיְך ַאֵלייְנס ַארֹויף, ֶעס 
ָזאל ׁשֹוין ְמקּוָים ֶוועְרן ָוואס ִמיר ֶּבעְטן ֶיעְדן ָטאג ַּביים ַדאֶוועֶנען: 
"ּוְׁשבֹר עֹול ַהּגֹוִים", ֶדער ָגלּות פּון ִדי ֶפעְלֶקער, "ְועֹול ַהָּגֻלּיֹות", 
אּון ִדי ֵאייֶגעֶנע ָגלּות, "ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות 

ְלַאְרֵצנּו".

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

       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

שחרית ר"ח אלול מיט די קינדער  

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הילד שמעון ראטה נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
די גורל וועט פארקומען קומענדיגן דינסטאג אין תלמוד 

תורה היכל הקודש וויליאמסבורג.

ח  דות 
אפטיילונג

א( ווען האט דער הייליגער רבי חתונה געהאט?

ב( וועלכע טאג אין די וואך פלעגט מוהרא"ש זי"ע געבן דעם שיעור?

ג( "קליינע קינדער מוציא מיט האניג" ווען האט זיך דער הייליגער 
רבי דאס אויסגעדריקט?

      אומאן אומאן ראש השנה  ביים אינסטאלירן די ביעמס פאר'ן הדפסה בנין

ענטפערס פון פאריגע וואך
א(  ראש השנה תקע"א

ב( 75 יאר
ג(  די צוועלפטע מעשה 


