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נייעס אין שטעטל

א

נייע שאטל אין שטעטל

פון
6יוסי פריעדמאן
איך בין אריינגעפארן אין די זייט פונעם ראוד ,עס האט אויסגעזעהן אז איך
גיי נישט קענען ארויסגיין פון דארט ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך
זאל יא קענען ארויספארן שנעלערהייט ,ביז דערווייל בין איך אריין אין שול
דאווענען ,נאכ'ן דאווענען בין איך אריין אין מיין קאר און אנגעהויבן צו פארן
און ווי גארנישט וואלט געווען בין איך ארויסגעפארן פון דארט אן קיין שום
פראבלעם ,שכח אייבערשטער!
6מנחם שטיינבערג
שון א יאר צייט וואס איך בעט דעם אייבערשטן פאר א אייגענע דירה אין
שטעטל ,ברוך השם נאך אסאך תפלה האב איך זיך די וואך אריבער געצויגן צו
מיין נייע דירה אין שטעטל.
אן אינטרעסאנטע זאך וואס איך האב געהאט בשעת'ן מופן ,די טאג וואס איך
האב געמופט איז געווען א נאסע רעגנדיגע טאג און עס איז געווען אסאך מאראסט
ביי מיין דירה ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן אז מיין וואלענע טלית זאל נישט
באקומען קיין איין פלעק פון שלעפן זאכן און אזוי אויך פון די מאראסט וואס איז
געווען ,שכח אייבערשטער ,קיין איין פלעק האט די ציצית נישט באקומען!

6יעקב משה  -אשר בער אינדארסקי
דינסטאג ביינאכט האט מען זיך דערזעהן אן גאז אינעם טאנק פון די דירה,
מיר האבן גלייך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן גאז ווי
אמשנעלסטן ,ווייל רוב מאל נעמט עס א גוטע פאר טעג ווילאנג זיי קומען אן
ברענגען פרישע גאז ,וואונדער איבער וואונדער אז די נעקסטע טאג האט מען
זיי אנגעקלינגען בעטן פאר גאז און נאך אינעם זעלבן טאג זענען זיי שוין דארט
געווען און אנגעפילט דעם טאנק.

6ברוך יאקאבאוויטש
מוצאי שבת האב איך אינסטאלירט א סינק ביי די בית המדרש אויף דענמאן
סטריט ,עס האט אבער געפעלט איין פייפ ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך
זאל קענען פון ערגעץ שאפן די פייפ וואס איך דארף האבן ,איך האב געפרעגט
איינעם אבער ער האט נישט געהאט ,למעשה בין איך ארויס אינדרויסן פונעם
בית המדרש און איך זעה אונטערן בית המדרש ליגט א באקס פייפס ,איך קוק
אריין אינעם באקס און איך זעה אז עס ליגט טאקע די פייפ וואס איך דארף ,שכח
אייבערשטער!

גוטע נייעס קומט אריין אז גאר בקרוב גייט מען שוין האבן א
שאטל אין שטעטל פאר די חשוב'ע איינוואוינער.
פון ווען מען האט געגרינדעט די ברסלב'ע שטעטל האט מען
זיך דערזעהן מיט א פראבלעם ,אזוי ווי די איינוואוינער וואוינען
ברוך השם נישט צאמגעשטופט אויף איין גאס נאר יעדער
וואוינט עקסטער פאר זיך ,לכבוד דעם איז זייער שווער פאר די
פרויען און קינדער אנצוקומען פון איין הויז צום צווייטן.
שוין א לענגערע צייט וואס דער ראש ישיבה צוזאמען מיט
די הנהלה ארבעטן צו טרעפן די פאסיגע באס וואס וועט זיין
געאייגנט פאר דעם צוועק ,יעצט קומט אריין די נייעס אז מען
האט שוין ברוך השם געקויפט דעם באס ,יעצט גייט עס דורך
די אינספעקשן צו זיכער מאכן אז קיין שום זאך אין די באס זאל
נישט זיין צובראכן.
מען האפט אז אויף די קומענדיגע וואך וועט שוין די באס
ארומפארן אין שטעטל ,בקרוב וועט געמאלדן ווערן וויפל עס
וועט קאסטן א באס טיקעט ,וואו די באס וועט אנהייבן צו פארן
יעדן טאג און וועלכע שעות פון טאג עס וועט פארן.

פרישע איינריכטונגען אין בית המדרש
יעדע וואך וואס גייט דורך ווערן נאך זאכן פארראכטן און
צוגעענדיגט אין בית המדרש.
די וואך האט מען געגאסן א שיינע ברייטע וועג אינדרויסן
פונעם בית המדרש פאר די באקוועמליכקייט פון די מתפללים.
אויך איז געווארן אינסטאלירט א ברייטע סינק מיט גענוג פלאץ
פאר א גרויסער עולם זיך צו וואשן אין די זעלבע צייט.
גאר שיינע ברסלב'ע קרוינען איז געווארן אינסטאלירט
ביים טויער פון בית המדרש ,אזוי אויך האט מען ארויפגעלייגט
דעם אויפשריט "דער בעל תפלה האט געזאגט איר רעדט נאך
פון געלט? פון געלט זאלט איר נישט רעדן" ,עס איז געווארן
אינסטאלירט דורך האברך החשוב ר' אייזיק אפפעל הי"ו.
אין די נאנטע טעג וועט ווערן צוגעענדיגט די טרעפ אריין
צום בית המדרש מיט א גוטן צוים ארום ,עס ווערט נאך געזוכט א
נדבן פאר דעם ,אויב ווילט איר האבן די זכות פאר דעם קענט איר
זיך מעלדן צו האברך שלמה יאקבאוויטש הי"ו ,כאפט אריין די
זכות נאך פאר איינער כאפט אייך אויס.

נחת אווענט
גאר א שיינע נחת אווענט איז פארגעקומען פארגאנגענעם
דינסטאג נאכט אינעם בנין פון די מוסדות אין שטעטל ,עס
איז געווען צוגעגרייט גאר א שיינע מעמד פאר אלע חשוב'ע
עלטערן ,עס איז פארטיילט געווארן א נייע שטעטל טעלעפאון
בוך מיט אלע נומערן פון די משפחות אין שטעטל ,אזוי אויך
איז פארטיילט געווארן די נחת רעפארט קארטס פון די חשובע
תלמידות פון בית פיגא.
צום ערשט האט מען געהערט גאר א וויכטיגע שיעור פון די
חשוב'ע מרת היילפרין תחי' [וואס גיבט זיך אוועק אגאנץ יאר
פאר די הצלחה פון די סקול] וואס האט פארציילט אביסל פון
אונטער די קוליסן א גריס פון בית פיגא שטעטל סקול וויאזוי מען
גיבט זיך אפ מיט יעדן קינד פערזענליך און מען קלאפט קיינעם
נישט אראפ ,דערנאך איז געהערט געווארן גאר א וויכטיגע שיעור
פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט ארויס געברענגט די
וויכטיגקייט פון נישט אריינברענגען אין שטוב קיין אינטערנעט
וואס דאס שטערט זייער שטארק פאר די הצלחה פון די חינוך
פון די קינדער.
דערנאך האבן די עלטערן געהאט א געלעגנהייט אדורך צו
גיין מיט די חשוב'ע טיטשער'ס די פרטים פון זייער קינד און וואס
מען קען אלץ פארבעסערן.
די נחת אווענט איז ברוך השם געקרוינט געווארן מיט א
גרויסע סוקסעס און וועט געדענקט ווערן ביי די עלטערן פאר א
לאנגע צייט.

א בריוו

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

בעזרת ה' יתברך  -ערב שבת קודש פרשת וישלח ,י"ח כסליו,
שנת תשפ"א לפרט קטן

אסנַ יי אּון ֶמען
ייבּט ָאן פּון ָד ְ
נּוכּת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶ -מען ַבּאנַ ייט זִ יְךֶ ,מען ֵה ְ
ֲח ַ
אר ְקט ִדי ַווייבּ ְוכּו'.
ִאיז זִ יְך ְמ ַחזֵ ק ,אּון ֶמען ְׁש ַט ְ

לכבוד מיין טייערער  ...נרו יאיר ,מנהל וועד העירוב קרית ברסלב,
ליבערטי ניו יארק.

נֹורה ֶקעגְ ן ִדי
עצט זֶ עץ ִדיְך ַא ָראפּ ַבּיי ִדי ְמ ָ
יׁשט ֵקיין ַבּ ְטלָ ן ,יֶ ְ
זַ יי נִ ְ
ער ְׁש ְטן ָפּנִ ים ְבּ ָפנִ יםַ ,דאנְ ק ִאים
ייבּ ְ
יט'ן ֵא ֶ
מּועס ִמ ְ
יכט ,אּון ְׁש ֶ
ֵהיילִ יגֶ ע לִ ְ
אּון לֹויבּ ִאים אֹויף ִדי ֲח ָס ִדים ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִדירֶ .מען ֶקען זִ יך
וייסן פּון ִדי ֵע ָצה פּון
יקלִ יך ִמיר זֶ ענֶ ען ַאז ִמיר ֵו ְ
אר ְׁש ֶטעלְ ן ִווי גְ לִ ְ
יׁשט ָפ ְ
נִ ְ
נּוכּה,
מֹוה ָרא"ׁש ְבּ ֶרענְ גְ ט ֶעס ַא ַריין ִאין אּונְ ז; לְ ָמ ָׁשל ֲח ָ
בֹּודדּות אּון ַ
ִה ְת ְ
נּוכּה; ָבּרּוך ַה ֵׁשם ִמיר ַתּלְ ִמ ֵידי
יׁשט ָוואס ֶמען טּוט ֲח ָ
וייסן נִ ְ
ֶמענְ ְט ְׁשן ֵו ְ
קֹודם ִמיט ִדי ַווייּב
יכטֶ ,
נּוכּה לִ ְ
עצן זִ יך ַא ֶוועק ַבּיי ִדי ֲח ָ
קֹודׁש זֶ ְ
יכל ַה ֶ
ֵה ָ
ער ְׁש ֶטער
ייבּ ְ
יסים ָוואס ֶדער ֵא ֶ
אר ֵציילְ ט ִדי נִ ִ
אּון ִקינְ ֶדער ,אּון ֶמען ַפ ְ
בֹּודדַ ,אה!
אכ ֶדעם ִאיז ֶמען זִ יך ִמ ְת ֵ
עצט ,אּון נָ ְ
ָהאט גֶ עטּון אּון ֶער טּוט יֶ ְ
עבּן
עבּן ֶקען ֶמען זִ יך ָא ְפּלֶ ְ
יידעלֶ ע ְׁש ִטילֶ ע לֶ ְ
ערע ֵׁשיינֶ ע ֵא ֶ
ואס ֶ
ַא ְמ ַחיֶ ה ָו ֶ
ויסן ְוכּו'.
ָאן ֶדעם ָוואס ֵאיינֶ ער זָ אל ִו ְ

איך האב געמאכט די מאפע פון דעם 'עירוב קרית ברסלב
ליבערטי'; ווייז דאס פאר'ן רב המכשיר ,אויב ער איז צופרידן זאלסטו
דאס מפרסם זיין כדי מען זאל חס ושלום נישט קומען צו חילול שבת.
מענטשן הערן א ווארט 'עירוב' מיינט מען שוין אז מען קען טראגן
וואו מען וויל ,דארפן מיר מפרסם זיין אז דער עירוב איז נישט פאר
ליבערטי בכלל נאר פאר א שטיקל געגנט וואו מיר וואוינען.
דער נדבן פונעם עירוב טראק בעט מיר איך זאל דאס נישט
מפרסם זיין ,דעריבער זאלסטו שרייבן אויפ'ן טראק" :עירוב ברסלב
ליבערטי ניו יארק" ,שרייב נישט "זאת נדבת".
עפן א נייעם קארפארעישן; נעם אריין די פאלגנדע נעמען אינעם
בארד ... :נרו יאיר ... ,... ,און  ;...די פיר  -מיט דיר.
בייגעלייגט איז די מאפע וואו מען קען טראגן אום שבת קודש; די
מיידל קעמפ איז חוץ לעירוב.
...

ייען
עֹוסק צּו זַ יין ִאין ַה ָפ ָצהַ ,ווייל ִמיר גֵ ֶ
יסל ֵ
ארק ִדיך ,אּון זֶ ע ַא ִבּ ְ
ְׁש ַט ְ
ייער ָחׁשּוב.
ארט ִאיז ָדאס זֵ ֶ
ׁשֹוין ַבּאלְ ד ַא ֵהיים ,אּון ָד ְ
ייער ְׁש ָטאלְ ץ ִמיט ִדיר
יבה ָוואס ִאיז זֵ ֶ
פּון ַדיין רֹאׁש יְ ִׁש ָ

...
קֹודׁש ַפּ ְר ַׁשת ַויִ ְׁשלַ חְׁ ,שנַ ת תשע"ה
מֹוצ ֵאי ַׁש ָבּת ֶ
בעזרת ה' יתברך ָ -
לפ"ק
ייע ֶרע  ...נ"י
לְ ָכבֹוד ֵמיין ַט ֶ
רֹויסער יְ יַ ֵׁשר כּ ַֹח ַפאר ַאלֶ עס ָוואס דּו ֶהעלְ ְפ ְסט ִמיר ,אּון ִאיך ָהאּב
ֶ
ַא גְ
אכ ְסט ַא ִקידּוׁש ַה ֵׁשם ַפאר ְבּ ֶר ְסלֶ ב אּון ַפאר
ַא ַסאך נַ ַחת פּון ִדיר; דּו ַמ ְ
יסט ֶדער ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער
יבהֶ .מענְ ְט ְׁשן זָ אגְ ן ַאז דּו ִבּ ְ
מֹוה ָרא"ׁש אּון ִדי יְ ִׁש ָ
ַ
יׁשט אּון דּו
אמ ֶבּער אּון דּו ֶׁשעלְ ְט ְסט נִ ְ
קּומט ַא ַריין ִאין לָ ְ
ערמאן ָוואס ְ
ִאינְ גֶ ַ
יידער
ערט ַהיינְ ט לַ ֶ
יׁשט ֵקיין נִ יבּול ֶפּה ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ןָ ,וואס ֶמען ֶה ְ
עד ְסט נִ ְ
ֶר ְ
מּוציג,
עדן ְׁש ִ
יׁשט ֵׁשיין אּון ֶר ְ
ייער נִ ְ
עדן זֵ ֶ
י'ׁשע ִאינְ גֶ עלַ ייט ֶר ְ
יׁשע ַח ִס ִיד ֶ
יימ ֶ
ֵה ִ
ער ֶקענֶ ען ַא
ָא ֶבּער ָבּרּוך ַה ֵׁשם ַאז דּו ִפ ְיר ְסט זִ יך ֶע ְרלִ יך ,אּון ֶמען ֶקען ֶד ְ
עדן ָוואס ֶער ִאיז.
ֶמענְ ְטׁש אֹויף זַ יין ֶר ְ
ייסן
ייען אּון זִ יך ְפלַ ְ
אר ְפ ְסטּו זִ יך ַבּאנַ ֶ
נּוכּהַ ,ד ְ
קּומט ֶדער יֹום טֹוב ֲח ָ
עצט ְ
יֶ ְ
אט ִׁשיג ַא ַדף
חּומׁש ִמיט ַא ָפּאר ְפּ ָר ִקים ִמ ְׁשנַ יֹות אּון ָכ ְ
עדן ָטאג ָ
ערנֶ ען ,יֶ ְ
ִאין לֶ ְ
עכ ְטס .אֹויך זַ יי ְמ ַחזֵ ק ַדיין
גְ ָמ ָראַ ,ווייל ָדאס ִהיט ָאפּ ֶדעם ֶמענְ ְטׁש פּון ְׁשלֶ ְ
ייער
עדט זֵ ֶ
רֹויען ָהאט-לֵ יין; זִ י ֶר ְ
עדן אֹויף ִדי ְפ ֶ
וייטער ֶר ְ
ַווייבּ ַאז זִ י זָ אל ַו ֶ
ייכע ְׁש ְפּ ַראך.
גּוט אּון זִ י ִאיז ִפיל ִמיט ֶאמּונָ ה אּון ָהאט ַא ַר ֶ
יבהָ ,א ֶדער צּו
קּומ ְסט ִאין יְ ִׁש ָ
ארק ִדיך ִ ...איך ָהאבּ ֲהנָ ָאה ֶווען דּו ְ
ְׁש ַט ְ
קּומען ַא
וארט ִאיך ַאז דּו זָ אלְ ְסט ֶ
ְמלַ ֶוה ַמלְ ָכּה ִמיט ַדיין ִמ ְׁש ָפּ ָחה ,אֹויך ַו ְ
ַׁש ָבּת צּו ִמירַ ,ה ְצלָ ָחה.
א) וועלכע דריי צייטן אינעם יאר איז מען געקומען צום הייליגן רבי'ן?
ב) דער הייליגער רבי זאגט :די טעג פון חנוכה זענען טעג פון?...
ג)דער הייליגער רבי האט געזאגט :ווען איך וואלט געהאט א חבר וואס
וואלט מיר געזאגט "ברודער שטארק זיך" וואלט ער...

קֹודׁש ַפּ ְר ַׁשת ַויִ ְׁשלַ חְׁ ,שנַ ת תשע"ה
מֹוצ ֵאי ַׁש ָבּת ֶ
בעזרת ה' יתברך ָ -
לפ"ק

ח דות
אפטיילונג

ייע ֶרער  ...נ"י
לְ ָכבֹוד ֵמיין ַט ֶ
נּוכּה? ַא לָ ׁשֹון פּון
נּוכּה; ָוואס ֵמיינְ ט ֲח ָ
קּומט ֲח ָ
עצט ְ
ארק ִדיְך  ...יֶ ְ
ְׁש ַט ְ

פאר אלע אייערע שעלווינג און טרימינג
געברויכן רופט דעם עקספערט
שמשון צבי טייטעלבוים
845-243-1580

אריינגאנג פון בית המדרש

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אברהם שלמה שפילמאן נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אין חדר.
ענטפערס פון פאריגע וואך
א) אונטער די דאכענע
ב) א געפרעגלטער חסיד
ג) צווישן די גראז איז גוט צו רעדן צום אייבערשטן

פאר אלע אייערע אינשורענס געברויכן
רופט דעם אינשורענס עקספערט
ישראל שלום זעלקאוויטש
347-661-2579

