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שנה ב' גליון צ"א

נייעס אין שטעטל

פרשת כי תצא, י"ב אלול תשפ"א לפ"ק

ברוך יאקאבאוויטש   

איך בין געווען איינקויפן ביי א גרויסע געשעפט, טרעף איך דארט א בחור 
אינגאנצן פארלוירן, ער האט פארלוירן זיין תפילין דא אין געשעפט פריער אינעם 
טאג און יעצט איז ער צוריק געקומען זיכן די תפילין, אבער ער קען עס נישט 
טרעפן, זאג איך אים "פארליר דיך נישט, לאמיר בעטן דעם אייבערשטן" אזוי 
האבן מיר טאקע געטוהן, מיר האבן געבעטן דעם אייבערשטן מ'זאל קענען טרעפן 

גרינגערהייט די פארלוירענע תפילין.

 איך בין געגאנגען צום פלאץ וואו מען לייגט אלע געטראפענע זאכן פונעם 
געשעפט, אבער ס'איז נישט געליגן דארט, דער ארבעטער זאגט מיר אבער, "קען 
זיין עס ליגט אין א אנדערע פלאץ ביים אנדערן ווינקל פונעם געשעפט", איך בין 

אהין געגאנגען און... יא ס'איז געליגן דארט אומבארירט. שכח אייבערשטער!   

פנחס דוד וועבערמאן   

שלומינו  אנשי  קאנאדא,  אין טאהש  געווען  איך  בין  עקב  פרשת  ליל ששי   
ישיבה  פונעם ראש  די שיעור  צו הערן  זיך צאמגעקומען  זענען  פונעם שטעטל 
שליט"א וואס ווערט געגעבן יעדן ליל ששי, אבער די לייו הוק-אפ האט עפעס 
נישט געארבעט, מיר האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל ארבעטן אן קיין 
פראבלעמען, מיר ווילן אזוי שטארק מיטהאלטן דעם שיעור התחזקות והדרכה 

פונעם ראש ישיבה שליט"א, העלף אונז הייליגער באשעפער.

מיר האבן צוגעזאגט אויב ס'וועט ארבעטן וועט מען מפרסם זיין די מעשה פון 
תפלה, שכח אייבערשטער גלייך נאכדעם האט עס אנגעהויבן צו ארבעטן, און 

מען האט נאך געקענט מיטהאלטן א גרויס חלק פונעם שיעור.  

מאטי היימליך   

אויך  איך  האב  בערזל  אינעם  געלט,  מיט  בערזל  מיין  פארלוירן  האב  איך   
געהאט מיין סאשעל סעקיורעטי קארטל, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך 
זאל עס קענען טרעפן, איך האב מיך דערמאנט אז די לעצטע מאל האב איך ארויס 
גענומען מיין בערזל ווען איך בין געווען איינקויפן אין וואל-מארט, איך רוף זיי אן 
פרעגן אויב זיי האבן אפשר געטראפן אזא בערזל, נאך אפאר מינוט רעדן צו זיי 

זאגן זיי מיר אז זיי האבן עס געפונען. שכח אייבערשטער!

         
               

              

 הערליכע מעמד הכתרה פאריבער
ס'איז נישט דא די ווערטער ארויסצוברענגן וואס מען 
האט מיטגעהאלטן דעם פארגאנגענעם זונטאג כי תצא 
ביים גרויסן מעמד הכתרה, ווי מען האט מכתיר געווען 
דעם דיין הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א פאר דיין אין די 
קהילה, מען האט געשפירט גאר א דערהויבענע שטימונג, 
אלע קינדער זענען געקומען אנגעטוהן מיט בגדי שבת, 
הערליכע דרשות זענען געהערט געווארן דורך חשובע 
גרויסע דיינים שליט"א, וואס האבן ארויסגעברענגט וואס 
זיי ווייסן פונדערנאנט די גרויסקייט פונעם דיין שליט"א.

חשובן  דעם  באערט  אויך  מען  האט  מעמד  ביים 
הי"ו,  מזרחי  שבתי  מו"ה  הנגיד  הרבני  ההנהלה,  חבר 
וואס לייגט אריין איבערמיטליכע כוחות אינעם אויפבוי 
פונעם שטעטל, פון אנהויב ביז יעצט, וואס האט יעצט 
מנדב געווען דעם הערליכן בנין המוסדות, ווי די טייערע 
תינוקות של בית רבן פון שטעטל לערנען תורה א גאנצן 
מעמד  דער  וואו  המוסדות,  בנין  גרויסער  דער  טאג. 
הכתרה איז פארגעקומען, איז גאר א גרויסע הילף פאר 
די מוסדות, די ברייטע קלאס צימערן און די גרויסע זאלן, 
צו  און תלמידים  די מלמדים  געבן הרחבת הדעת פאר 

קענען לערנען תורה מיט א רואיגקייט. 

תורה  התלמוד  נדבן  חשובער  דער  וועט  אויך  אזוי 
מנדב זיין צו איבערמאכן דעם בנין פון אינעווייניג כדי עס 
זאל זיין  פריש אזוי ווי ניי, אזוי אז די תינוקות של בית רבן 

זאלן קענען זיצן רואיג און לערנען.

ביים סוף איז געווען די הויכפונקט פונעם מעמד ווען 
דער ראש ישיבה שליט"א האט מכתיר געווען דעם דיין 
די חשובע חברי הנהלת הקהלה,  פון  איינער  שליט"א, 
אריינגעלייגט  האט  וואס  הי"ו,  ראזענבערג  יואל  מו"ה 
גאר אסאך כוחות אינעם שטעטל; האט פארגעליינט דעם 
"כתב התמנות", אויפצונעמען דעם פרישן דיין שליט"א 

צו דינען אלס דומ"ץ קרית ברסלב ליבערטי.

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
דאס  וואס  דיבורים  ווארימע  גאר  מיט  ארויסגעברענגט 
מיינט מכתיר זיין א דיין פאר די קהילה, אלע משפחות 
דארפן מחשיב זיין כבוד התורה, און אזוי מחנך זיין די 
קינדער ווייטער, צו מחשיב זיין תורה, און ווען מען האט 
א שאלה אינדערהיים פרעגט מען דעם דיין וויאזוי זיך צו 

פירן.

נאך די דרשות איז דער גאנצער עולם דורכגעגאנגען 
און  דיין שליט"א,  אנצוואונטשן ברכת מזל טוב פאר'ן 
בשמחת  טענץ  פייערליכע  אין  ארויסלאזט  זיך  מ'האט 

התורה.
מער פרטים קען מען זעהן אינעם וועכענטליכן גליון היכל הקודש 

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן אין 
 קרית ברסלב ליבערטי

חיים ישעי' דעפריס הי"ו   וזוגתו  חיה תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און קענען 

אויפציען די קינדער אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.

ברוכים הבאים בשם השם



       ראש ישיבה שליט"א

 פון
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט: אפילו מען וועט 
אויסשפרייטן .... אויפן גאנצן וועג, וועל איך נאך אלץ פארן צום 

הייליג'ן רבין אויף ראש השנה

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אסתר יאקאבאוויטש תחי'

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

מיין גאנצע זאך איז ראש השנה

ְׁשַנת  ֵטֵבת,  ט"ז  ְׁשמֹות,  ַּפְרַׁשת  ב'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ִליִדיִדי ַהָיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער ַאז דּו ִוויְלְסט ַזיין רֹאׁש ַהָׁשָנה צּוַזאֶמען 
ִמיט אּוְנֶזער ַחּבּוָרה; ֶיעְצט ִאיז ָנאְך ַאִּביְסל ְפִרי צּו ִוויְסן ִוויִפיל 
ֶעס ֵגייט ַזיין ֶדער ְּפַרייז, ֶמען ֶרעְדט ָנאְך ִניְׁשט פּון ַקיין ְּפַרייְזן 
ְוכּו'; ִאם ִיְרֶצה ה' ָנאְך ֶּפַסח ֵהייְּבט ֶמען ָאן צּו ַפאְרִדיְנֶגען ֶּבעְטן.

ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶׂשה ִמיט מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשַנת  זּוֶמער  ִאיְנִמיְטן  מֹוֲהָרא"ׁש.  פּון  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶלעְצְטן  ֶדעם 
תשע"ה ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ִמיר ֶגערּוְפן אּון ִמיר ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב 
ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַארֹויְסֶגענּוֶמען ַא ְּפַלאץ ִאין אּוַמאן ַפאר אּוְנֶזער 
ִאיְך  ִוויל,  מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ְיִׁשיָבה, 
ָהאּב ֶגעָוואְלט ֶהעְלְפן מֹוֲהָרא"ׁש, ָהאּב ִאיְך ֶגעְפֶרעְגט מֹוֲהָרא"ׁש 
"ָוואס ֶקען ִאיְך ֶהעְלְפן?" ָזאְגט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש: "ֵלייג ִמיר ַאֶוועק 
ֶוועל  ִאיְך  זּון,  ַמיין  ַפאר  אּון  ִמיר  ַפאר  ִדיר,  ַּביי  ֶּבעְטן  ְצֵוויי 
ַזיין ַּביי ִדיר רֹאׁש ַהָׁשָנה", ִאיְך ָהאּב ֶגעְפֶרעְגט מֹוֲהָרא"ׁש: "ָוואס 
ֵגייט ָפאר? ֶמען ֶנעְמט ִניְׁשט ַארֹויס ֶדעם ֶמעַגאֶמעֶטער?" ָהאט 
מֹוֲהָרא"ׁש ִמיר ֶגעָזאְגט: "ִמיְך ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְסְטַראֶׁשען, ִאיְך 
ִּבין ַא ְמלּוָמד ִמְלָחָמה", אּון מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען: "דּו 
ֵווייְסט ָוואס חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ָהאט ֶגעָזאְגט )ְׁשמּוֵאל ב יז, ח(: 'ַאָּתה 
ָיַדְעָּת ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ֲאָנָשׁיו ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה, ְּכדֹב 
ִמְלָחָמה,  ִאיׁש  ַאן  ִּבין  ִאיְך  ִמְלָחָמה';  ִאיׁש  ְוָאִביָך  ַּבָשֶּּדה,  ַשּׁכּול 
ִאיְך ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט, ִמיר ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְסְטַראֶׁשען. ִאיְך ָפאר 
ַקיין אּוַמאן ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֵלייג ִמיר ַאֶוועק ַא 
ֶּבעט ַפאר ִמיר אּון ַפאר ַמיין זּון"; ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן 
ֶגעָוואְרן, ְטַראְכְטְנִדיג: 'ָוואס ֶוועט ַזיין? ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ַזיין ִדי 
ְגרֹויֶסע ִמְנָין?' ְלַמֲעֶׂשה ָנאְך ַא ָוואְך ָהאט ִמיְך מֹוֲהָרא"ׁש ֶגערּוְפן 

ֶמעְלְדן ַאז ַאֶלעס ִאיז ְמסּוָדר.

פּון  ּוְפִׁשיטּות  ְּתִמימּות  ָדאס  ֶגעֶזען  ִאיְך  ָהאּב  ֶדעָמאְלט 
מֹוֲהָרא"ׁש; ַּביי ִאים ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּפׁשּוֶט'ע ַזאְך צּו קּוֶמען ַקיין 
אּוַמאן ֲאִפילּו ִדי ַגאְנֶצע ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶוועט ִניְׁשט ַזיין ְוכּו' ְוכּו', 
ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵהייְסן קּוֶמען ַקיין אּוַמאן ֵגייט ִאים ָגאְרִניְׁשט 

ָאן.

אֹויְך ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט צּו ֶהעְרן פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאז ֶער ִוויל ַזיין ַּביי אּוְנז; ֶדעָמאְלט ִאיז ַאִריֶּבער אֹויף ִמיר ַאַסאְך 
מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ַנאְכט  אּון  ָטאג  ֶגעָלאְפן  ִאיז  ֶמען  ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 
ֶרעְדן ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ִדי ְיִׁשיָבה ְוכּו' ְוכּו'. ָדאס ִאיז ִמיר ֶגעֶווען 

ַא ְגרֹויֶסע ֶנָחָמה ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ִוויל ַזיין ִמיט ִמיר אּון ִאיְך ְגלֹויּב 
ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעפּוְנט ִזיְך ִמיט אּוְנז ֵסיי ִאין אּוַמאן אּון ֵסיי ַא ַגאְנץ 
ַצִדיק  פּוֶנעם  ִדיּבּוִרים  ִדי  ֶרעְדט  ֶמען  וואּו  ָדאְרט  ַווייל  ָיאר, 

ָדאְרט ֶגעפּוְנט ִזיְך ֶדער ַצִדיק.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע 
ַדייֶנע ֶוועְגן.

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

            א( פאליציאנטן  ריכטיג?
            ב( נעגל

                                 ג( בעריקאדן
                                 ד( וועכטער

א נייע וואסער פארק האט זיך געעפענט אין שטעטל פאר אלע קינדער, 
עקסטער פאר אינגלעך און מיידלעך, וואו מען קען טאנצן און שפרינגן 
אויף א כשר'ע און אויסגעהאלטענע וועג, ביים יעדן טאנץ שרייט מען 

אויס "שכח אייבערשטער"
צו באשטעלן רופט 845-243-1580

טאנץ מיט אמונה האט רחמנות אויף 
אונזערע קינדער

פארט נישט שנעל אין 
שטעטל

היסטארישן מעמד הכתרה פארן דיין שליט"א  - א' כי תצא תשפ"א


