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שנה ב' גליון ס"ג

נייעס אין שטעטל

פרשת יתרו, כ"ד שבט תשפ"א לפ"ק

חזקי שארף    

 איין טאג אין כולל בשעת איך האב געלערנט שלחן ערוך מיט מיין חברותא 
האב  איך  זהב,  טורי  שטיקל  א  פארשטיין  צו  געמוטשעט  זייער  זיך  מיר  האבן 
געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס קענען פארשטיין, די נעקסטע טאג ווען 
מיר האבן אנגעהויבן נאכאמאל לערנען דעם שטיקל האט אונז דער אייבערשטער 
געהאלפן און מיר האבן ברוך השם פארשטאנען דעם גאנצן שטיקל טורי זהב. 

שכח אייבערשטער! 

יעקב משה אינדארסקי   

איין טאג האט זיך אראפגעלאזט א שניי, איך האב געוואלט אריינפארן ביי מיין 
הויז איז דארט געווען פארקירט א טראק אין די זייט, און מיין קאר האט געגעבן א 
גליטש אריין כמעט אינעם טראק, איך האב מיך געגעבן א שטעל אפ, אבער וואס 
טוט מען יעצט? איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל מיך ארויסזעהן פון 
דא אנדעם וואס איך זאל שאדן מאכן דעם קאר און אויך דעם טראק, איך האב 
גערופן אפאר אינגעלייט זאלן מיר העלפן אבער קיינער איז נישט אנגעקומען, 
נאר  וואס קען מיר העלפן  קיינער  נישט דא  אז ס'איז טאקע  געזעהן  האב איך 
דער אייבערשטער קען מיר דא העלפן, אינדערפרי בין איך אריין אין קאר איך 
האב נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן, איך האב אנגעהויבן פארן אביסעלע און 
שכח אייבערשטער ס'פארט און ס'רוקט זיך נישט אריין אינעם טראק, צוביסלעך 
האב איך מיך אוועקגערוקט פון דארט און ברוך השם נאך אפאר מינוט האב איך 

מיך געטראפן אינדרויסן.  שכח אייבערשטער! 

יואל וועבערמאן   

איך האב געוואלט איבערמאכן מיין מארטגעדזש ס'זאל קאסטן ווייניגער יעדן 
חודש, למעשה האט זיך עס געשלעפט א לאנגע צייט צוליב א געוויסע סיבה, איך 
האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל יא דורך גיין ווי אמשנעלסטן, שכח 
אייבערשטער אז ביים סוף האט מען געטראפן די וועג וויאזוי ס'קען יא דורך גיין 

און ברוך השם ס'איז דורך בשלום. שכח אייבערשטער! 

         
 ט"ו בשבט סעודה מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
פארגאנגענעם דאנערשטאג בשלח העעל"ט האט מען 
אין  ישיבה שליט"א  צו האבן דעם ראש  זכיה  די  געהאט 

שטעטל.

צו ערשט איז דער ראש ישיבה שליט"א צוגעפארן צו 
די הייליגע מוסד וואס מיר האבן אין שטעטל, דער ראש 
ישיבה האט געגעבן א שיעור פאר די לעכטיגע קינדערלעך 
פונעם מוסד אז יעדע זאך וואס זיי דארפן זאלן זיי בעטן דעם  
אייבערשטן וואס דאס איז געווען א יסוד ביים הייליגן רבי'ן, 
דערנאך האבן די קינדער פארציילט זייערע מעשיות וואס זיי 

האבן געבעטן דעם אייבערשטן. 

 דערנאך האט דער ראש ישיבה אפגעהאלטן א מיטינג 
מיט די מחנכים אינערהאלב די הייליגע מוסד.

עשר  חמשה  צום  געוואשן  זיך  מען  האט  מנחה  נאך 
בשבט סעודה, דער ראש ישיבה האט אנגעהויבן אז היינט 
איז די יום הולדת פון הייליגן רבי נתן וואס דער הייליגער 
די תלמידים  פון  "קיינער  אז  אים  אויף  געזאגט  רבי האט 
פארשטייען מיר נישט - נאר נתן, און נפתלי אביסל". רבי נתן 
האט פארשטאנען אז דער הייליגער רבי וויל פון אונז מיר 
זאלן זיך מחזק זיין אין אלע שווערע צייטן. מען דארף זעהן 
די גאנצע שטוב זאלן אטעמען דעם הייליגן רבי'ן, יעדע זאך 
וואס גייט פאר אין שטוב זאל מען טראכטן וואס זאגט דער 

רבי אויף דעם. 

ביים סוף האט דער ראש ישיבה מעורר געווען מען זאל 
דאווענען יעדן טאג מיט מנין, און אויך זעהן יעדן טאג צו 
לערנען דעם דף גמרא יעדן טאג, און די מגידי שיעורים זאלן 

פארלערנען דעם דף אפילו קיינער קומט נישט צום שיעור.

           יארצייט סעודה פון מוהרא"ש אין שטעטל
גאר א שיינע יארצייט סעודה איז געפראוועט געווארן 

אין שטעטל פארגאנגענעם מוצאי שבת בשלח העעל"ט.

געזינגען  און  מלכה  מלוה  צו  געוואשן  זיך  האט  מען 
זמירות, אינמיטן מלוה מלכה איז פארגעקומען א קאמפיין 
ער  אנגערופן  זיך  האט  אינגערמאן  איין  הדפסה,  די  פאר 
וועט געבן די סומע וואס אלע אינגעלייט אינאיינעם וועלן 
אריינברענגן )מעטשונג פאנדס(, אלע אינגעלייט האבן זיך 
שיין אנגערופן און מנדב געווען וויפל מען האט געקענט. 
דערנאך האט מען מיטגעהאלטן די שיעור וואס דער ראש 
ישיבה האט געגעבן ביים יארצייט סעודה אין וויליאמסבורג.

פון  שיעור  א  אויפגעשפילט  מען  האט  שיעור  נאכ'ן 
מוהרא"ש זי"ע וואס איז געגעבן געווארן אין ישיבה שנת 
תשע"ג, מוהרא"ש רעדט דארט ארום מיר זאלן זיך זייער 
פרייען אז מיר לערנען דא אין אזא הייליגע פלאץ, א פלאץ 
וואס מען לערנט אויס צו רעדן צום אייבערשטן און לערנען 

תורה יעדן טאג.

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשוב'ע משפחה וואס האט זיך 
אהערגעצויגן ביי אונז אין שטעטל  

עזרא בוים נ"י וזוגתו אסתר תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און זיי 
זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם הייליגן רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי 

אסאך אידיש נחת.

ברוכים הבאים בשם השם



בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרשת יתרו, חמשה עשר בשבט, 
שנת תשע"ט לפרט קטן

מרת ... תחי'.

איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

העכסט  זענט  איר  אז  הערן  צו  זייער  זיך  פריי  איך 
די  פון  און  זון  אייערע  פון  מלמדים  די  פון  צופרידן 
אנערקענט  איר  טעכטער;  אייערע  פון  טיטשערס 
קינדער. די  אין  אריין  לייגן  זיי  וואס  ארבעט   די 
לייגן  וואס  און טיטשערס  געטרייע מלמדים  זייער  מיר האבן 
אריין זייער גאנצע הארץ אין די קינדער; דער אייבערשטער 
זאל העלפן מיר זאלן ווייטער האבן די ריכטיגע מלמדים און 
טיטשערס וואס וועלן אויפברענגען אונזערע קינדער בדרך 

התורה.

האט  איר  אז  איר  טוט  גוט  זייער  וכו';  הכשרים  בנוגע 
געמאכט א קבלה נאר צו עסן פלייש פון קהילת סאטמאר. 
מוהרא"ש שרייבט אזוי אין שאלות ותשובות ברסלב )מכתב 
זה  בבשר,  טוב  הכי  ההכשר  הברית  בארצות  "פה  שנא(: 
סאטמאר'ע  איז  אמעריקע  אין  דא  וכו'",  סאטמאר  מקהילת 
פלייש א גוטע הכשר; און ווען עס קומט צו אנדערע עסן זאלט 
איר אויך אכטונג געבן וואס איר נעמט אריין אין שטוב, ווייל 
בלוט  פאר  איבערגעדרייט  נאכדעם  ווערט  עסט  מען  וואס 
פונעם מענטש, און אז איר ווילט וויסן וואס פאר א הכשר איז 
א גוטע הכשר און וואס נישט - זאלט איר פרעגן אייער דיין 

אדער מורה דרך.

אין  אייך  ביי  קלאפט  מען  ווען  אז  שאלה,  אייער  בנוגע 
שטוב פאר צדקה שיקט איר אייערע קינדער געבן צדקה מיט 
א קארטל פון חיזוק יומי וואו עס שטייען די נומערן צו הערן 
קינדער  די  פאל  אין  צי  וויסן  ווילט  איר  און  ברסלב',  'קול 
זענען נישט דארט און איר אליינס געבט צדקה, צי עס איז 
צניעות מיט צו געבן מיט'ן נדבה א קארטל וכו'; עס איז נישט 
זיין אידישע קינדער צום  ווי מקרב  דא קיין גרעסערע זאך 
א  אבער  זיין אין הפצה,  אייבערשטן, מיר אלע דארפן עוסק 
פרוי זאל עוסק זיין אין הפצה נאר ביי פרויען, דעריבער איז 
נישט כדאי ווען איר געבט צדקה מיט צו געבן וכו' נאר ווען 
איר שיקט אייערע קינדער צום טיר אדער דורך אייער מאן 

נרו יאיר.

בנוגע אז איר צינדט שבת ליכט פריער פונעם זמן הדלקת 
הנרות און איינער האט אייך געזאגט אז דאס איז א שאלה; 
אשריך ואשרי חלקיך אז איר צינדט שוין אן די שבת ליכט 
פרי, אזוי האט זיך געפירט דער הייליגער בעל שם טוב זכותו 
יגן עלינו און אזוי האט מען זיך געפירט ביים רבי'ן, מען האט 
געצינדן די שבת ליכט צוויי שעה פאר נאכט, דאס קומט אויס 
צוואנציג  איז  וואס  זמן  אונזער  פאר  שעה  האלבע  א  בערך 
מינוט פאר די שקיעה; איר זאלט ווייטער צינדן פרי די שבת 

ליכט אפילו עס זענען דא פוסקים וואס האלטן אז מען קען 
נישט צינדן אזוי פרי, אבער עס זענען דא פוסקים וואס זאגן 
שוין אז מען קען צינדן אפילו פארן פלג המנחה )עיין שאלות 
ותשובות ארץ צבי, סימן קיג; ועוד(; בפרט היינט אז עס איז דא 
לעקטער אין יעדע שטוב איז דאך ניכר אז די ליכט צינדט מען 
דערפאר זאלט איר ווייטער אפווארטן דעם שבת  פאר שבת. 

גענוג פרי און ווייטער אנהאלטן אייער גוטע מנהג.

פארשטייט זיך אז איר זאלט אויסנוצן די הייליגע מינוטן 
ביי די שבת ליכט צו בעטן פאר אייערע קינדער און אייניקלעך 
אז זיי זאלן זוכה זיין צו זיין ערליכע אידן, ווייל די תפילות 
וואס מען בעט ווען מען צינדט אן די שבת ליכט איז זייער 

חשוב ביים אייבערשטן.

מוהרא"ש פלעגט שטענדיג דערציילן פאר די פרויען אז 
רבי נתן האט געבעטן זיין ווייב און זיינע טעכטער אז ווען 
זיי צינדן אן די שבת ליכט זאלן זיי בעטן דעם אייבערשטן: 
זאל  אזוי  ליכט,  די  אן  צינד  איך  ווי  אזוי  עולם  של  "רבונו 
אנגעצינדן ווערן דעם הייליגן רבינ'ס ליכט אין אלע אידישע 
הערצער"; אזוי אויך זאלט איר בעטן ביי די ליכט: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ַטאֶטע ִזיֶסער! ֶגעּב ִמיר ַא ֵׁשייֶנע ַׁשָּבת אּון ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן. 
ַא ֶלעְּבן ִמיט ָׁשלֹום, ַא ֶלעְּבן ִמיט ִליְּבַׁשאְפט; ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל 
ִזיְך אֹויְסקּוֶמען ִמיט ַמיין ַמאן אּון ִאיְך ָזאל ִאים ֶׁשעְצן. ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם ֶהער אֹויס ַמיין ֶגעֶּבעט, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ֶעְרִליֶכע 
ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן ִדיר ִדיֶנען ִמיט ִליְּבַׁשאְפט. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 
ַאזֹוי ִווי ִאיְך ִציְנד ֶיעְצט ָאן ִדי ַׁשָּבת ִליְכט, ַמאְך אּוְנז ִליְכִטיג א

ּוְנֶזער ֶלעְּבן אּון ַמאְך ִליְכִטיג ַפאר ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער; ַאֶלע 
ָזאְלן ִוויְסן פּון ִּדיר אּון ַאֶלע ָזאְלן ִוויְסן פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. ִציְנד 
ָאן ...'ס ַהאְרץ ֶער ָזאל ִדיר ִדיֶנען ִמיט ִליְּבַׁשאְפט אּון ִציְנד ָאן ִּדי 

ֶהעְרֶצער פּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער".

דער אייבערשטער זאל אייך העלפן איר זאלט האבן נחת 
פון אייערע קינדער, איר זאלט זיי מגדל זיין אינאיינעם מיט 

אייער מאן געזונטערהייט.  

...

       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

 צו קויפן קמיע'ס און פרויען
 רעפלעקטערס

רופט העניך אינדיג

845-248-1651

ח  דות 
אפטיילונג

א( וועלכע ניגון האט רבי נתן זיך אינטערגעזינגן ווען ער איז געווען אויפ'ן 
וועג צו די חתונה פון זיין קינד און מען האט אים דארט אפגעווארט מיט 

 שטעקענעס און אים געוואלט שלאגן?

ב( וואס האט רבי נתן זיך אנגערופן פאר זיינע תלמידים ווען די פאליציי 
 האט אים געבינדן די הענט און אריינגעפירט אין תפיסה?

  
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אדער טיטשער.

ענטפערס פון פאריגע וואך
א( ביי יעדן אנדערש
ב( ספר משיבת נפש

ג( אויפ'ן באן

 טייערע חשובע פרויען!
ווערט א "בנינו" מעמבער, יעדן ערב שבת 

פאר ליכט צינדן ווען מען בעט דעם 
אייבערשטן פאר גוטע קינדער, וועט אייער 

קארד ווערן געטשארדזשט מיט $5.

 רופט שוין אריין זיך איינצושרייבן
929-630-6070


