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שנה ב' גליון צ'

נייעס אין שטעטל

פרשת שופטים, ו' אלול תשפ"א לפ"ק

אברהם דוד לאקס   

זונטאג  געדינגעם  האב  איך  וואס  קאר  מיין  צוריקגעבן  געדארפט  האב  איך 
אינדערפרי און מיין נייע קאר האב איך נאר געקענט האבן ערשט זונטאג נאכמיטאג, 
קאר. נייע  מיין  אויפפיקן  גיין  קענען  צו  קאר  א  אן  בלייב  איך  אז  אויס   קומט 
די  האבן  קענען  נאך  זאל  איך  אייבערשטן  דעם  געבעטן  האב  איך 
מיר  לאזן  זיי  אויב  און  קאר  נייע  מיין  אויפפיקן  נאכן  ביז  קאר  רענטעל 
מעשה.  די  זיין  מפרסם  איך  וועל  דעמאלטס  ביז  קאר  די  האבן   נאך 
שכח אייבערשטער אז די קאר רענטעל האט מיר אנגערופן די לעצטע מינוט און 

געזאגט אז איך קען עס נאך האלטן ביז ביינאכט!  

אשר בער אינדארסקי   

 איין טאג האב איך באקומען שטארקע פיס ווייטאג, איך האב נישט געוויסט 
פון וואס דאס קומט, דער דאקטער האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין רויז, נאר 
די בלוט האט זיך אפגעשטעלט אין די פיס, און דאס מאכט די ווייטאג, איך האב 
שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז די בלוט זאל פליסן ווי געהעריג און די פיס 
ווייטאג זאל אוועק גיין, און אויב עס וועט זיך אויסהיילן וועלן איך מפרסם זיין 
די מעשה פון תפלה, שכח אייבערשטער אז ממש א טאג נאכדעם איז די ווייטאג 
אוועק געגאנגען, איך בין געגאנגען צום דאקטער רופט ער זיך אן צו מיר: "איך 

זעה מער גארנישט, דו ביסט געזונט און שטארק". שכח אייבערשטער! 

יצחק אייזיק ראטה, אשר בער אינדארסקי, אברהם הערש וועבערמאן   

 מיטוואך ראה כ"ו אב די יארצייט פון הייליגן סאטמאר רבי זי"ע זענען מיר 
געפארן צום ציון אין קרית יואל, אנקומענדיג אהין האבן מיר זיך דערזעהן מיט 
א שווערע פארקער פון קארס אין דעם גאנצן געגענט ארום דעם ציון, עס איז 
ממש נישט געווען קיין פארקינג צום געפונען, מיר האבן צוזאמען געבעטן דעם 
אייבערשטן אז מען זאל טרעפן א פארקינג הארט נעבן ציון, אזוי ארום דרייענדיג 
זיך מיט די קאר אנטקעגן דעם ציון איז איינער געגעבן א פאר ארויס אין פארנט 
פון אונזער אויגן, אזוי האבן מיר האבן געטראפן א פארקינג ממש אין פארנט 

פונעם ציון. שכח אייבערשטער!

         
               

              

 פרישע שטחים און בנינים פאר די מוסדות
הנהלת  די  אז  אריין  קומט  נייעס  פרייליכע  גאר 
המוסדות איז אין די טעג אריין אין קאנטראקט אויף א 

פרישע בנין פאר די מוסדות.

עס איז נישט קיין סוד אז די שטעטל בליעט און 
וויפיל  טעמפא,  שנעלע  א  מיט  השם  ברוך  וואקסט 
א  גענוג,  נישט  עס  איז  ארויף  נאר  קומען  עס  דירות 
צו  ווארטן  וואס  פון משפחות  איז דא  גאנצע ליסטע 
באקומען א דירה אין שטעטל, מיט דעם פארשטייט 
זיך קומט מיט נאך קינדער וואס קומען אריין לערנען 

אין די מוסדות.

שוין  איז  יעצט  האט  מען  וואס  בילדינג  די 
אויסגעוואקסן, צוליב דעם האט זיך דער ראש ישיבה 
שליט"א צוזאמען מיט די הנהלה אריינגעווארפן אין א 
פרישע פראיעקט צו אפקויפן נאך א בילדינג נאנט צום 
עקזיסטירנדע בנין, אזוי וועט צוקומען נאך פלאץ פאר 

פרישע קינדער וואס קומען כסדר צו קע"ה.

קויפן,  צו  דאס  לייכט  אנגעקומען  נישט  איז  עס 
הבית  בעל  דעם  זוכן  מיטן  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 
די  ווייל  לאנג,  גאר  גענומען  האט  וואס  בנין,  פונעם 
בילדינג איז שוין נישט אין באניץ פאר א שטיק צייט, 
במילא האט מען נישט געוויסט צו וועם זיך צו ווענדן, 
נאך אסאך בעטן דעם אייבערשטן האט מען ענדליך 
געקענט אפיר קראצן ווער עס איז דער בעל הבית, מען 
האט אים אנגערופן און אדורך געגאנגען מיט אים פאר 
וויפיל ער איז דאס גרייט צו פארקויפן,  און ברוך השם  

די וואך האט מען געשריבן קאנטראקט.

אויך הערט מען פון די הנהלה אז מען איז אריין אין 
קאנטראקט אויף א גרויסע ליידיגע שטח ביים עק פון 
די דענמאן גאס, וואס דאס וועט מיטן אייבערשטענ'ס 
ציבור,  פונעם  געברויך  די  פאר  באניצט  ווערן  הילף 

פרטים וועלן נאכפאלגן אם ירצה השם

 דאס איז נאר דער אנהייב פונעם בויען דעם הערליכן 
מוסד אין קרית ברסלב, מען שטעלט זיך נישט אפ ביי 
דעם, יעדן טאג זיצט מען און מען טראכט וויאזוי מען 
רבינ'ס  הייליגן  דעם  בעסער  און  שענער  מאכן  קען 
זאל  עס  ברוחניות,  אוודאי  און  בגשמיות  סיי  מוסד, 
ארויסקומען פון דא א קידוש השם, אלע קינדער זאלן 
אויסוואקסן ערליכע אידן וואס לעבן מיטן אייבערשטן, 
און וויסן אז וואס מען דארף זאל מען בעטן נאר פונעם 

אייבערשטן.

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 הילל ווייס הי"ו   וזוגתו שרה רבקה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

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

סימן טוב ומזל טוב



       ראש ישיבה שליט"א

 פון
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי האט געזאגט: מיין גאנצע זאך איז

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז האברך יוסף יאקאבאוויטש נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

א( רעדן ווייניג. ב( זיין פרייליך, אויכעט וויינען. ג( טראכטן גוט

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

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ַהאְלְטן ַטייֶער ַדיין ַווייּב ִּתְחֶי'; 
ְקִריג ִזיְך ִניְׁשט ִמיט ִאיר. ִזי ְׁשַרייְּבט ִמיר ַאז דּו ְקִריְגְסט ִזיְך ִמיט 
ִאיר ַאַסאְך, ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵטייֶעֶרער ַחֶבר, ַהאְרִציֶגער ְּברּוֶדער, 
ֶּבעט ִזיְך ִאיֶּבער ִמיט ַדיין ַווייּב, ָזאג ִאיר צּו ַאז דּו ֶוועְסט ִאיר 
ֶׁשעְצן אּון ִליּב ָהאְּבן. ִפיר ִזיְך אֹויף ִווי ַא ַּתְלִמיד ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש 

ֶוועְסטּו ֶזען ַא ְגרֹויֶסע ֵנס, דּו ֶוועְסט ְטֶרעְפן ַא ְגִריְנֶגע ַּפְרָנָסה.

ֶווער ֶעס ִאיז ְמַכֵּבד ִדי ַווייּב ָהאט ְּבֵרייט ַּפְרָנָסה אּון ְגרֹויס 
ֲעִׁשירּות, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק 
א', ִסיָמן סט(: "ִּכי ִעַּקר ָהֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי ָהִאָּׁשה", ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט 

קּוְמט ִּבְזכּות ִדי ַווייּב.

אֹויְך ָזאְלְסטּו ָאְנֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ִאיד  ַא  ַהאְלט  ָדאס  ָוואס 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ח(: אֹויף ֶדעם 
ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְּבָרכֹות נד.(: עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַּכָמה ַהֵוי? ְּתָלָתא ַּפְרֵסי", אּון ֶער 
ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון אֹויְסֶגעִריְסן ַא ַּבאְרג פּון ְדֵריי ַּפְרָסה, ֶער ָהאט 
ָדאס ֶגעָוואְלט ַוואְרְפן אֹויף ִדי ִאיְדן. ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶגעַמאְכט ַא ֵנס ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְקֵלייֶנע ֶוועֶרעְמֶלעך אּון 
ֶגעֶלעֶכעְרט ֶדעם ַּבאְרג ִּביז ֶדער ַּבאְרג ִאיז ִאים ַאַריין ֶגעַפאְלן 
אֹויְפן ַהאְלז אּון ִאים ֶדעְרְׁשִטיְקט, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶגעקּוֶמען מֶֹׁשה 
ַרֵּבינּו, ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשְּפִריְנג אּון ִאים ֶדעְרַלאְנְגט ַא ְקַלאּפ 

אֹויף ַזיין ִפיס אּון ִאים ֶגע'ַהְרְג'ֶעט.

ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי, ַאז 'עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן' ָדאס ִאיז ֶדער 'ֵיֶצר ָהָרע' 
ָוואס ֶער ָהאט ַפייְנט ֶיעְדן ִאיד אּון ִוויל ִאים ַהְרְג'ֶנען. ֶווען ֶער 
ֶזעט ַאז ַא ִאיד ַהאְלט ִזיְך ִאין ַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל דּוְרְך ִדי 'ג' ַּפְרָסה', 
ָדאס ֵהייְסט ַזייֶנע ְדֵריי ְּתִפילֹות, ֶנעְמט ֶער ִזיְך ִאיֶּבער ִאים אּון 
ָזאְגט: 'ִאיְך ֶוועל אֹויְסַרייְסן פּון ִאים ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות, ַאזֹוי ֶוועל 

ִאיְך ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל'.

ַא  ֶגעֶגעְּבן  אּון  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ֶגעֶווען  ַנאְכט  ֶנעְכְטן  ִּבין  ִאיְך 
ִׁשיעּור ִהְתַחְזקּות; ִאיְך ָהאּב ִדיר ֶגעָוואְלט ְטֶרעְפן אּון ֶרעְדן צּו 
ַּביי ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ִׁשיעּור  ַאז  ִאיְך ָהאף  ִדיר ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, 

ֶוועל ִאיְך ִדיְך ְטֶרעְפן.

פּון ַדיין רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָוואס ָהאט ִדיר ִליּב.

ַא ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

            א( ראש השנה  ריכטיג?
            ב( לערנען תורה

                                 ג( תשובה טוהן
                                 ד( רעדן צום אייבערשטן

אלע משפחות אנשי שלומינו זענען הערצליך געלאדענט מיטצוהאלטן 
דעם היסטארישע מעמד הכתרה פארן דיין שליט"א וואס וועט 

פארקומען קומענדיגן זונטאג כי תצא הבא עלינו לטובה.

אויב איר האט נאכנישט קיין זיץ דאן קויפט שוין ביי האברך שמשון 
הערש טייטעלבוים הי"ו 845-243-1580

מעמד הכתרה

מעמד הכתרה  

האט רחמנות אויף 
אונזערע קינדער

פארט נישט שנעל אין 
שטעטל


