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שנה ב' גליון פ"ט

נייעס אין שטעטל

פרשת ראה, כ"ט מנחם אב תשפ"א לפ"ק

משה יחיאל פעלדמאן   

ווערן  צו  פרובירט  שטעטל  אין  גראסערי  די  וואס  צייט  לענגערע  א  שוין 
אפראווד, מען זאל קענען באצאלן מיט פוד סטעמפס וואס מען באקומט פון די 
שטאט - אבער אן ערפאלג ס'איז נישט געגאנגען, איך האב אסאך געבעטן דעם 
אייבערשטן זיי זאלן עס יא דורך לאזן גרינגערהייט אן קיין פראבלעמען, ברוך 
השם פארגאנגענע וואך האבן מיר באקומען די גוטע בשורה אז זיי אפראוון די 
גראסערי צו קענען רעכענען פוד סטעמפס, זיי זענען אראפגעקומען באזיכן די 
גראסערי צו זעהן אויב אלעס איז גוט לויט זייערע סטאנדארטן און געזעצן, שכח 

אייבערשטער אלעס איז אדורך בשלום!  

יעקב משה אינדארסקי   

 די סיעט בעלט פון מיין קאר איז צובראכן געווארן, איך האב דאס געשיקט 
פאררעכטן ביים מעכאניקער אבער זיי האבן ארום געשלעפט מיט מיר, אזוי איז 
אדורך אפאר טעג וואס איך האב געווארט ער זאל מיר צוריק געבן די קאר אבער 
ער האט עס נאך נישט געהאט פארראכטן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן זיי 
זאלן עס שוין שנעל פאררעכטן און מיר צוריק געבן דעם קאר ווי אמשנעלסטן, 
ווייל אן א קאר איז זייער שווער צו אנקומען ווי מען דארף, שכח אייבערשטער 
אז גלייך נאכדעם האט ער מיר גערופן זאגן אז ער ארבעט פלייסיג עס צו האבן 
פארראכטן ווי אמשנעלסטן, נאך א טאג צוויי האב איך ברוך השם צוריק באקומען 

די קאר פארראכטענערהייט. שכח אייבערשטער! 

אשר יעקב בלום   

 מיין בוילער האט זיך געהאט שוין צוויי מאל צובראכן, ס'האט אויסגעזעהן 
ווי דאס וועט שוין נישט קענען ווערן פארראכטן, און איך וועל דארפן קויפן א 
נייע, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן מען זאל עס נאך יא קענען פאררעכטן 
און איך זאל נישט דארפן קויפן א נייע בוילער וואס קאסט זייער אסאך געלט, 
קען  וואס  מענטש  ריכטיגן  דעם  טרעפן  געקענט  האב  איך  אייבערשטער  שכח 
פאררעכטן אזאלעכע סארט בוילער, ער איז אריבער געקומען און עס פארראכטן 

גאר שנעל פאר נישט קיין טייערע פרייז, שכח אייבערשטער!

         
               

              

  פרישע אפדעיטס
איבער די הכתרה פארן דיין שליט"א

צום  שלומינו  אנשי  זיך  גרייטן  עקסטאז  גרויס  מיט 
בעזרת  פארקומען  וועט  וואס  געהויבענעם מעמד הכתרה, 
הבעל"ט,  אלול  ז'  תצא,  פרשת  זונטאג  אום  יתברך  השם 
און וועט אפגעראכטן ווערן ברוב פאר והדר אינעם גרויסן 
מען  ווי  ליבערטי,  אין  המוסדות  בנין  פונעם  אוידיטאריום 
ראש  דער  ווען  התורה,  כבוד  פאסיגן  דעם  אפגעבן  וועט 
חכם  תלמוד  גרויסן  דעם  זיין  ממנה  וועט  שליט"א  ישיבה 
וואס יראתו קודמת לחכמתו הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א 
אלץ דיין ומורה צדק בקהילת היכל הקודש ברסלב ליבערטי, 
און וועט בעז"ה שטיין צום דינסט פונעם ציבור צו פסק'נען 

שאלות.

מיטינגען  ביי  געזיצן  וואך  די  זענען  עסקנים  די 
אויסצוארבעטן די טעכנישע דעטאלן וואס פעלט זיך אויס 
פארן גרויסן מעמד, אין דעם איז אריינגערעכענט די שירה 
וזמרה, ווי עס וועט מהנה זיין די בארימטע "הלווים" קווייער 
צוזאמען מיט דעם בארימטער שפילער ר' ישראל גאלדשטיין 
הי"ו, אין די יעצטיגע טעג ארבעט מען אויס וועלעכע ניגונים 
און פרקי חזנות צו זינגען לכבוד אזא גרויסע און  היסטארישע 
מאורע, אזוי אויך גרייט מען אן ווארימע ימים נוראים ניגונים 
צו זינגען אלץ הכנה צו די הייליגע טעג וואס קומט שוין אט 

אט.

 אזוי אויך ווערט אין די טעג אויסגעארבעט די דעטאלן 
פונעם גרויסן סעודת מצוה וואס וועט זיין צוגעגרייט פאר 
אלע משתתפים, אויך גרייט מען צו א באזינדערע פלאץ פאר 
די קינדער צו קענען מיטהאלטן די כבוד וואס מען געט פאר 

די תורה.

עקסטער זיצן די עסקנים מיט די פאליציי און שטאטישע 
און  טרעפיק  די  איבער  זיי  מיט  רעדט  מען  ווי  באהערדע, 
פארקינג, אז אלעס זאל זיין צו די צופרידנהייט פון די שטאט 
עטליכע  אויס  ארבעט  מען  ציבור,  פונעם  און  באאמטע 
גרויסע פארקינג ערטער אינעם געגענט צו קענען אקאמאדירן 
די פילע משתתפים. מיט דעם אלעם ווערט ערווארטעט אז 
דער ציבור וועט זיין אסאך מער פון וויפיל פארקינג מען קען 
מען  געפלאנט  ווערט  דערפאר  געגענט,  אינעם  צושטעלן 
זאל צושטעלן שאטל באסעס פון שטעטל אהין און צוריק 
דעם  טראגן  וועט  וואס  פרויען,  און  מענער  פאר  עקסטער 
ציבור, אזוי אז מען וועט קענען פארקן אין שטעטל און פון 
דארט נעמען דעם שאטל וואס וועט צוטראגן בעזרת השם 

צום טיר פון זאל.

א  ערווארטעט  ווערט  הילף  אייבערשטנ'ס  מיטן 
הערליכער מעמד, מיט די פערזענליכע באטייליגונג פון פילע 
גענומען  האט  שליט"א  דיין  דער  וועם  ביי  רבנים,  גרויסע 

שימוש.

דער ראש ישיבה שליט"א טוט איינלאדענען אלע אנשי 
שלומינו מיט די משפחות צו דער היסטארישער מעמד הכתרה 

וועט וועט לאנג געדענקט ווערן ביי אלע באטייליגטע. 

האט רחמנות אויף 
אונזערע קינדער

פארט נישט שנעל אין 
שטעטל



       ראש ישיבה שליט"א

 פון
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

וועלכע דריי זאכן האט דער הייליגער רבי אונז אנגעזאגט צו 
אכטונג געבן אין ראש השנה

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז בערי יאקאבאוויטש נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

די ערשטע צוויי תירוצים 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְרֵאה, כ"ח ְמַנֵחם-ָאב, 
ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ִאיְך ֶּבעט ַאייְך ֵזייֶער ִאיר ָזאְלט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ַאֶלע 
ַאייֶעֶרע ּכֹחֹות, אּון ֶוועְרט ִניְׁשט ֶצעְּבָראְכן פּון ֵקייֶנעם. ַּביי 
ִמיר ֶזעְנט ִאיר ֵזייֶער ָחׁשּוב; ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער ַאז ִאיר ֶזעְנט 
ֶגעקּוֶמען ִאין ֶקעְמּפ ִמיט ַאייֶער ַמאן ֵנרֹו ָיִאיר, ִאיר ֶזעְנט ַא 
ֵחֶלק ִאין אּוְנֶזער ְקִהָלה. ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ִאיז ֶגעְׁשֶטעְלט 
ִצי  ִמְׁשָּפָחה  ֶיעֶדע  ִמיר  ְפֶרעְגט  ָּבאְנֶגעָלאֹוס  ַפאְרִדיְנֶגען  צּו 
ֶמען ֶקען ֵזיי ַפאְרִדיְנֶגען ַא ָּבאְנֶגעָלאֹו, ִאיְך ָהאּב ִאים ֶגעָזאְגט 
ַאז ַפאר ִמְׁשַּפַחת ... ִמיט ַזיין ַווייּב ָזאל ֶער ִזיֶכער ַמאְכן צּו 

ַפאְרִדיְנֶגען ַא ָּבאְנֶגעָלאֹו.

ֶעס טּוט ִמיר ֵוויי צּו ֶהעְרן ַאז ֵאייֶנער ָהאט ַאייְך ֶגעָזאְגט 
ַאז ִאיר ֶזעְנט ִניְׁשט ַקיין ֵחֶלק פּון ִדי ְקִהָלה "ַווייל ִאיר ֶׁשעְרט 
ִזיְך ִניְׁשט ָאּפ ִדי ָהאר"; ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ֶווער ֶעס ָהאט ַאייְך 
ָדאס ֶגעָזאְגט אּון ִאיְך ִוויל ִניְׁשט ִוויְסן ֶווער ָדאס ִאיז, ִאיְך ָזאג 
ַאייְך ַאז ִאיר ֶזעְנט ַא ֵחֶלק פּון ִדי ְקִהָלה ַווייל ִאיר ִוויְלט ַזיין 

גּוט אּון ִאיר ֶזעְנט גּוט.

ְּבנֹוֵגַע ָאְּפֶׁשעְרן ִדי ָהאר ְוכּו'; ָדאס ִאיז ֶגעֶווען מֹוַהָרא"ׁש'ס 
ָרצֹון, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ָאְּפֶׁשעְרן אּון ֶווער ֶעס ֶקען ִניְׁשט אּון 
ִאיז ִניְׁשט ְמסּוָגל אֹויף ֶדעם ְוכּו' ְוכּו' ָזאל ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן 
ַאז ִדי ָהאר ָזאל ַזיין ִאיְנַגאְנְצן צּוֶגעֶדעְקט. ָאֶּבער ֶמען ֵמייְנט 
ִניְׁשט צּו ָזאְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶׁשעְרט ִניְׁשט ִדי ָהאר ִאיז ִניְׁשט ַא 
ֵחֶלק פּון ְקִהַּלת ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש; ַפאְרֶקעְרט, ִמיר ְפֵרייֶען ִזיְך 
ִמיט ַאייֶער ִמְׁשָּפָחה אּון ִמיר קּוְקן אֹויף ַאייְך ֵׁשיין, ִדי ָוואס 
ַמאְכן ַמְחלֹוֶקת אּון ֶזעֶנען ְמַחְרְחֵרי ִריב - ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ַא 
ֵחֶלק פּון אּוְנֶזער ְקִהָלה ֲאִפילּו ֵזיי ְדֵרייֶען ִזיְך אּוְנֶטער ִדי ִפיס 

אּון ְׁשֶטעְלן ִזיְך ַאֶהער ִווי ֶווער ֵווייְסט ָוואס וד"ל.

וואֹויל ִאיז ַאייְך ַאז ִאיר טּוט ִזיְך ָאן ִּבְצִניעּות; קּוְקְטס ִניְׁשט 
אֹויף ֵקייֶנעם, ֶדער ִעיָקר ָזאְלט ִאיר ַווייֶטער ֶלעְּבן ִמיט ַאייֶער 
ֵטייֶעֶרער ַמאן ְּבַאֲהָבה ּוְבָׁשלֹום. ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ִליּב ַאייֶער 
ַמאן, ֶער ִאיז ַא ֵטייֶעֶרער ֶמעְנְטׁש אּון ִאיר ֶזעְנט אֹויְך ֵזייֶער 

גּוט אּון ֶעְרִליְך.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה 
ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

ַא ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ב' ַּפְרַׁשת ׁשֹוְפִטים, ב' ֱאלּול, ְׁשַנת 
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ֶנעְכְטן ַנאְכט ָהאּב ִאיְך ָאְּפֶגעְׁשַטאֶטעט ַא ְּפלּוְצִליְנג'ִדיֶגע 
ַּבאזּוְך ִאין ְׁשֶטעְטל; ִאיְך ָהאּב ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט ִווי ַאייֶער 
ַמאן ֵנרֹו ָיִאיר ֶלעְרְנט ָפאר ֶדעם ִׁשיעּור ִאין ְגָמָרא ְּבטּוב ַטַעם 
ַלייְכט צּו ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען  ַאזֹוי  ֵׁשיין אּון  ַאזֹוי  ָוַדַעת, 

ִמיט ַהאְלְטן.

ִּבְכַלל ִאיז ֶדער לּוְפט ִאיֶנעם ׁשּול ֵזייֶער ַא ֶגעְׁשַמאֶקע לּוְפט; 
ֶמען ְׁשִּפיְרט ָדאְרט ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה, ַאְחּדּות אּון ִליְּבַׁשאְפט, 
ֶדער  ָוואס  ַמֶמׁש  ְּתִמימּות,  ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ָדאְרט  ְׁשִּפיְרט  ֶמען 
ְּבֶרְסֶלב  ַאֶוועק ֶגעָפאְרן פּון  ֶווען ֶער ִאיז  ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 
ַקיין אּוַמאן, ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ִדי ְמזּוָזה אּון 
ֶגעָזאְגט: "ִּתְראּו ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחד, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד" ִאיר ָזאְלט ִזיְך 
ִּתְתַּפְּללּו  ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען, "ִּכי ִאם  ַהאְלְטן צּוַזאֶמען, אּון 
אֹויּב  ַהָּפַעם".  עֹוד  ְלָכאן  אֹוִתי  ְלַהְמִׁשיְך  ּתּוְכלּו  אּוַלי  ְּבַכָּוָנה, 
ִאיר ֶוועט ִזיְך ַהאְלְטן צּוַזאֶמען, אּון ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען, ֶוועט 

ִאיר ִמיר ֶקעֶנען ַמְמִׁשיְך ַזיין צּו ַאייְך )ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן קפז(".

ֶדעְרַפאר ְׁשַרייּב ִאיְך ַאייְך ָדאס ַאז ִאיר ָזאְלט ֶזען פּון ַאייֶער 
ַזייט - ִאין ַווייֶּבער ׁשּול ָזאל אֹויְך ֶהעְרְׁשן ַאַזא ֶגעְׁשַמאֶקע לּוְפט, 
ֶמען ָזאל ִזיְך ִליּב ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן אּון ֶמען ָזאל 
זּוְכן ִווי ֶמען ֶקען טּון ֶחֶסד ְצִוויְׁשן ִזיְך, - ֶוועט ִאיר זֹוֶכה ַזיין צּו 
ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַזאְכן ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן.

ִאיְך ָהאף ַאז ִאיר ֶוועט ִזיְך ַווייֶטער צּוַזאְמֶנעֶמען ֵאייְנָמאל 
ֵאייֶנער  ַזיין  ְמַחֵזק  ִזיְך   - ְוַכדֹוֶמה  ִדיְנְסָטאג  ֶיעְדן   - ָוואְך  ַא 

ֶדעם ְצֵווייְטן.

ַא ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

וועלכע דריי תירוצים 
            א( רעדן ווייניג  זענען ריכטיג?

            ב( זיין פרייליך, און אויך וויינען
                                 ג( זיך איבערבעטן

                                 ד( טראכטן גוט
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