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נייעס אין שטעטל

פרשת וארא, ג' שבט תשפ"א לפ"ק

אייזיק ראטה    

  אויפ'ן וועג אריין אין שטאט בין איך געפארן ביי א פלאץ וואו מען האלט אינמיטן 
קאנסטראקשן, וואס ביי אזעלכע פלעצער איז אלץ די ספיד לימיד נידעריגער ווי נארמאל, 
איך  האב  גלייך  נאך,  מיר  פארט  פאליס  א  איך  זעה  פלאץ  דעם  פארן  דורך  אינמיטן 
אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן "באשעפער העלף ער זאל מיר יעצט נישט אפשטעלן 
געבן א טיקעט, איך דארף אנקומען צו א שמחה, איך וויל נישט יעצט באקומען קיין 
טיקעט", אזוי בעטנדיג באמערק איך ווי דער קאר פארט אוועק פון מיין ריכטונג, איך 

קוק גוט זעה איך אז דאס איז נישט קיין פאליס. שכח אייבערשטער! 

שמואל דוד ברוין    

 א שטיק צייט צוריק האב איך געהאט געדינגען א קאר, איין טאג אין א שנייעדיגן 
טאג פארנדיג אויפ'ן וועג מיט'ן קאר האט מיר די פאליס אפגעשטעלט, שטילערהייט האב 
איך געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל מיר נישט געבן קיין איין טיקעט, נאכן נעמען מיין 
אינפארמאציע קומט ער צוריק און זאגט מיר "דיין קאר האט נישט קיין אינשורענס און 
אויך האסטו שניי אויפ'ן דאך, אבער איך גיי דיר יעצט נישט געבן קיין טיקעט". שכח 
אייבערשטער פאר די אפענע נס. )צו קלאר מאכן: נישט ארויסנעמען פון די מעשה אז מען קען 
פארן אן אינשורענס, די מעשה איז געווען אז די קאמפאני האט מיר עס פארדינגען אן אינשורענס 

אן לאזן וויסן(.  

בענצי יאקאבאוויטש   

א( איך האב געהאט א וויכטיגע צעטל ליגן ביי איינעם און יענער האט עס פארלוירן, 
איך האב זייער שטארק געדארפט האבן די צעטל, איך האב געבעטן די אייבערשטער 
איך זאל עס נאך קענען טרעפן, איין טאג רופט מיך אן דער אינגערמאן אז ער האט עס 

געטראפן, שכח אייבערשטער.

צייט  א  פון  עקסידענט  א  צוליב  הויך  זייער  געווען  איז  אינשורענס  קאר  מיין  ב( 
קענען  זאל  איך  חדשים  פאר  לעצטע  די  אייבערשטן  דעם  געבעטן  האב  איך  צוריק, 
האבן אינשורענס וואס קאסט נישט אזוי סאך, שכח אייבערשטער איך האב געטראפן א 

קאמפאני וואס האט מיר געקענט געבן אינשורענס פאר א גוטע פרייז.

         
 שיינע באזוך פון דעם ראש ישיבה שליט"א

האט  העעל"ט  שמות  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
ראש  דעם  באזוך  א  פאר  האבן  צו  זכיה  די  געהאט  מען 
איז  שטעטל  אין  אנקומען  ביים  גלייך  שליט"א,  ישיבה 
דער ראש ישיבה שליט"א צוגעפארן צו די תלמוד תורה 
און איבערגעגעבן גאר א רייכע שמועס פאר די מחנכים, 
נאכן שיעור האט מען געקענט פרעגן פארשידענע שאלות 
פונעם ראש ישיבה, וואס איז געווארן גענטפערט מיט א 
קלארקייט, )מען קען הערן דעם שיעור אויף קול ברסלב, ביי די 

מלמדים שטיבל אפטיילונג(.

אין  אריבער  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  איז  דערנאך 
בית המדרש וואו מען האט פארגעלערנט דעם דף גמרא, 
זמן מנחה מעריב  נאנט צום  געווען  ווי עס איז שוין  אזוי 
האט דער ראש ישיבה נישט געקענט אויסשמועסן שיינע 
ענינים נאכן פארלערנען דעם דף גמרא )א אינגערמאן האט 
זיך שפעטער באדאנקט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א פאר'ן 
קומען פארלערנען דעם דף גמרא, דאס האט געברענגט אז 
דער ראש ישיבה איז געקומען נאכאמאל פארלערנען דעם 

דף גמרא קומענדיגן זונטאג וארא(.

דעם זונטאג וארא העעל"ט האט מען נאכאמאל געהאט 
די זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה שליט"א פאר א באזוך 
אין שטעטל, אין די צייט ווען מען לערנט פאר דעם דף גמרא 
יעדן נאכט איז דער ראש ישיבה געקומען און פארגעלערנט 
דעם דף גמרא, און דערנאך פארגעלערנט דעם קומענדיגן 

דף גמרא פון מאנטאג וארא.

ארום  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
געשמועסט די וויכטיגקייט פון זיין בשלום אינדערהיים, דא 
אין שטעטל מוז מען האבן שלום בית, דאס איז א תקנה ביי 
אונז אין שטעטל, מען דארף זיך אלץ רעכענען איינער מיטן 
צווייטן און פארשטיין אז אסאך מאל וויל איך גיין אויף איין 

וועג און זי וויל פארקערט פון מיר, דאס איז די לעבן.

אויך האט דער ראש ישיבה שליט"א ארום גערעדט פון 
זיין בשלום איינער מיטן צווייטן נאר אזוי קען זיך בויען א 
שטעטל, הער נישט אויס איינער וואס קומט דיר זאגן אז די 
ראש ישיבה האט געהייסן מאכן עסקנות אנטקעגן איינעם, 
נאר אדרבה זעהן צו טוהן חסד איינער פארן צווייטן )אויף 
דיר  זאל  ישיבה  ראש  דער  ווארטן  נישט  דארפסטו  דעם 

פערזענליך אנרופן(.

עס איז זייער וויכטיג צו קומען לערנען אין בית המדרש 
יעדן טאג, אזוי אויך זאל מען קומען לערנען דעם דף גמרא 
אינדארסקי  משה  יעקב  ר'  פון  שיעור  ביים  אינדערפרי 
שליט"א, אדער ביינאכט ביים שיעור פון ר' יוסף שניטצלער 

שליט"א, דאס בלייבט פון א מענטש.

סימן טוב ומזל טוב

מיר ווילן וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער חשובע'ר מגיד 
שיעור אין ישיבה קטנה קרית ברסלב ליבערטי  

הר"ר יעקב משה אינדארסקי שליט"א וזוגתו תחי'
צו די געבורט פון זייער אייניקל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זען אסאך אידיש נחת פון אלע 
קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט.



ְׁשַנת תשע"ח  ֵטֵבת,  כ"ט  ּבֹא,  ַּפְרַׁשת  ג'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָהאְסט  ַאז דּו  ִאיְך ָהאף  ַמֶסֶכת ָׁשבּועֹות;  ְמַסֵיים  ִמיר  ֶזעֶנען  ַהייְנט 
אֹויְך ְמַסֵיים ֶגעֶווען ֶדעם ַמֶסֶכת.

ִאיְך ָהאף ַאז דּו ָהאְסט ֵׂשֶכל ַאַריין צּו ַכאְּפן ֶיעְדן ָטאג ַא ַדף ְגָמָרא, 
ָוואס ָדאס ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים.

ִמיר  ָוואס  ְיִׁשיָבה,  ִאין  ִסיּום  ֵׁשייֶנעם  ַא  ֶגעַהאט  ַהייְנט  ָהאְּבן  ִמיר 
ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאר ַאֶלע ִאיְנֶגעַלייט אּון ָּבחּוִרים ָוואס ַהאְלְטן ִמיט ֶדעם 

ִׁשיעּור ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי.

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט,  ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶרִּבי ר' ֶמעְנֶדעֶלע ִריֶמענּוֶבער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַּבַעל 
ְּתִפָלה ָקבּוַע רֹאׁש ַהָׁשָנה ַּביי ַזיין ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ר' 
ֱאִליֶמֶלְך פּון ִליֶזעְנְסק ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; ֵאיין ָיאר ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז 
ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט צּו ֵגיין צּום ָעמּוד, ֶער ָהאט ִזיְך ַּבאַהאְלְטן ַפאְרן 
ַדאֶוועֶנען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ִניְׁשט ֶקעֶנען ְטֶרעְפן, ַאזֹוי ָזאל ֶמען ַדאְרְפן 
צּו ִׁשיְקן ַא ְצֵווייְטן צּום ָעמּוד, ָאֶּבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֵגיין ַדאֶוועֶנען ִּביז ִוויַלאְנג ֶמען ְטֶרעְפט ִאים, ַווייל 
ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל צּו ִׁשיְקן ַא ְצֵווייְטן צּום ָעמּוד. ֶזעֶנען 
ִדי ַּתְלִמיִדים ִאים ֶגעַגאְנֶגען זּוְכן, ִּביז ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְטָראְפן ָדאְרט 
וואּו ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּבאַהאְלְטן. ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֶרִּבי ִוויל 
ִניְׁשט ֵגיין ַדאֶוועֶנען ִּביז ֶער קּוְמט צּוִריק ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַזיין ֶדער ַּבַעל 
ְּתִפָלה. ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְּבֵריָרה, ִאיז ֶער ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין 

ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּון צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ָעמּוד ַאזֹוי ִווי ָיאר ֶיעְרִליְך ֵאייִּביג.

ַפאְרֵצייְלן  ָזאל  ֶער  ֶגעמּוְטֶׁשעט  ִאים  ֶמען  ָהאט  ַדאֶוועֶנען  ָנאְכן 
ֶער  ָהאט  ָעמּוד,  ַפאְרן  ַדאֶוועֶנען  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַפאְרָוואס 
ְּתִפָלה  ַּבַעל  ַא  ִאיז  ֶעס  ֶווער  ַאז  ְמֻקְּבַלִני,  "ַּכְך  ַאזֹוי:  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֵזיי 
רֹאׁש ַהָׁשָנה אּון יֹום ִּכיּפּור ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן פּון ֲחִמָׁשה ָעָׂשר 
ְּבָאב צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ֶיעְדן ֵאייְנִציְגן ָטאג, ָאֶּבער ֱהיֹות ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען 
אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס פּון ַמיין ְׁשָטאט ְּפִריְסִטיק צּו קּוֶמען ַקיין ִליֶזעְנְסק, אּון 
ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ַאַסאְך ִטְרדֹות, ִאיז ִמיר ִניְׁשט אֹויְסֶגעקּוֶמען ֶיעְדן ָטאג 
צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא, ָהאּב ִאיְך ִמיְך ַּבאַהאְלְטן, ַווייל ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ָראּוי צּו 

ַדאֶוועֶנען ַפאְרן ָעמּוד".

ֵהייְסט  ָוואס  ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם - ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש אֹויְסֶגעִפיְרט - 
ֶלעְרֶנען ְגָמָרא, ַאז ָדאס ֵרייִניְגט אּון ֵהייִליְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ה' ַּפְרַׁשת ּבֹא, ב' ְׁשַבט, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט 
ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַא  ַפאְרֵצייְלט  ִאיְך  ָהאּב  ְפרֹויֶען  ִדי  ַפאר  ִׁשיעּור  ִדי  ַּביי  ֶנעְכְטן 
פּון  ֵאייֶנעם  ַּביי  ַּפאִסיְרט  ֶיעְצט  ָהאט  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 
אּוְנֶזעֶרע ַּתְלִמיִדים. ַא ַמֲעֶׂשה פּון ֱאמּוָנה, ַא ַמֲעֶׂשה פּון ְּתִפָלה, ַא ַמֲעֶׂשה 
ָוואס ַווייְזט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ֵיאּוׁש. ִדי ַמֲעֶׂשה ָהאט ַּפאִסיְרט 
ָפאִריֶגע ָוואְך אּון ִאיְך ַפאְרֵצייל ֶעס ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶּבעְטן ַאז ִאיְך 

ָזאל ָדאס ְמַפְרֵסם ַזיין.

ֶווען ִדי ָּפאְרָפאְלק ָהאְּבן ִזיְך ֶדעְרוואּוְסט ַאז ֵזיי ַוואְרְטן ַא ִׂשְמָחה 
ֶדער  ָוואס  ֶגעֶהעְרט  ָהאְּבן  ֵזיי  ִּביז  ְפֵרייִליְך  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ֵזיי ֶגעָזאְגט, ַאז ֶער ֶזעט ַאז ָדאס ִקיְנד ִאיז ִניְׁשט ַקיין  ָדאְקֶטער ָהאט 
ֶגעזּוְנט ִקיְנד ֹלא ָעֵלינּו ְוֹלא ֲעֵליֶכם אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן. 
ַא  ִמיט  זּוֶמער  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ִמיר  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער 
ָוואס  ְּבׂשֹוָרה  ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ַפאְרֵצייְלן  צּו  ִמיר  ֶגעְׁשֵריי  ַא  ִמיט  ֶגעֵוויין 
ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט ֹלא ָעֵלינּו. ִאיְך ָהאּב ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען ַאז ֶער ָזאל 
ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ִמיט 
ְּתִפָלה ֶקען ֶמען ּפֹוֵעְל'ן ַא ְיׁשּוָעה. ֶיעְצט ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא ִׂשְמָחה, 

ֶגעֶּבעְטן  ִמיר  ֵזיי  ָהאְּבן  ִקיְנד,  ֶגעזּוְנט  ַא  ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ֵזיי  ִאיז  ֶעס 
ַאז אֹויּב  ָפאְרֶגענּוֶמען  ִזיְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ַזיין  ְמַפְרֵסם  ָדאס  ָזאל  ִאיְך 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֵזיי ֶהעְלְפן ֶוועְלן ֵזיי ַפאְרֵצייְלן ִדי ִניִסים ַפאר 
ַבּאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער  ַא  ִאיז ָדא  ַאז ֶעס  ֶזען  ָזאל  ֶיעֶדער  ַאֶלעֶמען, ַאז 

אר צּו ִאים ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶוועְנְדן ֶווען ֶמען ָהאט ַא ָצָרה. ֶוועְלט אּון נַָ

אֹויְך ָהאט ִזיְך ִדי ַמאֶמע ָפאְרֶגענּוֶמען ַאז ִזי ֶוועט ֶמער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן 
ַאז ִאיר ְקֵלייד ַּביי ִאיר ַהאְלז ָזאל ַזיין ְצִניעּות'ִדיג, ַווייל ֶדער ָדאְקֶטער 
ְּבֵסֶדר  ִניְׁשט  ִאיז  ִקיְנד  פּוֶנעם  ַהאְלז  ִדי  ַאז  ֶזעט  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ְוכּו'; ֶזעט ֶמען ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט ֶווען ֶמען ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג 
ִזי  ִזיְך ָאן,  ִזי טּוט  ִווי ַאזֹוי  אֹויף ְצִניעּות. אֹויּב ַא ְפרֹוי ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג 
אר ָאְנֶגעטּון ְצִניעּות'ִדיג ֶדעָמאְלט ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: "ִאיְך  ֵגייט נַָ
ֶוועל רּוֶען ַּביי ַאייְך ִאין ְׁשטּוּב" אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִאין ְׁשטּוּב 
ִאיז ָדא ַא ְּבָרָכה, ִאיז ָדא ַּפְרָנָסה, ִאיז ָדא ַנַחת, ִאיז ָדא ַאֶלעס. ָאֶּבער 
ֶדעם  ַארֹויס  ִזי  ְטַרייְּבט  ְצִניעּות'ִדיג  ָאְנֶגעטּון  ִניְׁשט  ֵגייט  ְפרֹוי  ִדי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּון ִאיר ְׁשטּוּב, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִדי ּתֹוָרה )ְדָבִרים כג, 
טו(: "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש, ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָּבר, ְוָשׁב ֵמַאֲחֶריָך", ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִזיְך ִפיְרן ֵהייִליג, ַווייל אֹויּב ִאיר ֶוועט 

ִזיְך ִניְׁשט ִפיְרן ְצִניעּות'ִדיג ֶוועל ִאיְך ַאֶוועק ֵגיין פּון ַאייְך".

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ִניְׁשט ְמׁשּוָגע ַמאְכן ַדיין ַווייּב ִזי ָזאל 
ֶגעְּבן  ִאיר  ָזאְלְסט  דּו  ַפאְרֶקעְרט,  אר  נַָ ְוכּו',  ְּפָראְסט  ֶמער  ָאְנטּון  ִזיְך 
ִחיזּוק ַאז ִזי ָזאל ֵגיין ָאְנֶגעטּון ֶמער ִּבְצִניעּות, ִניְׁשט ָזאְלְסט ַאָראְּפַרייְסן 
ִאיר ְצִניעּות ַחס ְוָׁשלֹום אּון ִאיר ָזאְגן: "טּו ִדיר ָאן ֶמער ְּפָראְסט, ֶמער 

אֹויְפַרייֶסעִריׁש" ְוכּו'.

ִדי ַמֲעֶׂשה ַדאְרף ִדיר ֶגעְּבן ַא ְׁשִטיְקל ִקיְצל צּו ֶזען ִווי ֶמען ֶקען ֶוועְרן 
ִאין ֵאיין ִמינּוט אּוְמְגִליְקִליְך אּון ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַמאְכט ִניִסים 

ַפאר ִדי ָוואס ֶנעֶמען ִזיְך ָפאר צּו ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִּבְצִניעּות.

ִדי ַאֶלע ָוואס ָזאְגן: "ִאין ְּבֶרְסֶלב ֶקען ֶמען טּון ָוואס ֶמען ִוויל" - ָדאס 
ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת; ִאין ְּבֶרְסֶלב ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן ָוואס ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט. ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען ֶמען ָזאל ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַהָלָכה אּון 
ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַאֶוועק ִריְרן פּון ֻׁשְלָחן ָערּוְך )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כט(. 

ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַאז ֶמען ָזאל ָהאְּבן ַאן ֶעְרִליֶכע ְׁשטּוּב, 
ֵגיין  ָזאְלן  ֶטעְכֶטער  ִדי  אּון  ִּבְצִניעּות  ָאְנֶגעטּון  ֵגיין  ָזאל  ַווייּב  ִדי  ַאז 
ָאְנֶגעטּון ִּבְצִניעּות, ְּבֶרְסֶלב ִאיז ֶגעְקִניְּפט אּון ֶגעִּביְנְדן ִמיְטן ֻׁשְלָחן ָערּוְך. 
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך "ִאין ְּבֶרְסֶלב ֶקען ֶמען טּון ָוואס ֶמען ִוויל"; 
קּוק ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט צּו ַפאר ַא ְפרֹוי ָוואס ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג אֹויף ִאיר 
ְצִניעּות )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ָּבִנים, ִסיָמן ט(: "ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה 
ְלָבִנים ֲהגּוִנים", ַא ְפרֹוי ָוואס ֵגייט ִּבְצִניעּות ֶוועט ָהאְּבן גּוֶטע ִקיְנֶדער.

ַזיין ְׁשָטאְלץ  ָזאל  ִזי  ַווייּב  ַדיין  ַזיין  ְמַחֵזק  ֶוועְסט  ַאז דּו  ִאיְך ָהאף 
ִמיט ִאיר ֵאייְדְלֵקייט אּון ַּבאֵׁשייְדְנֵקייט. דּו ֶוועְסט ִאיר ָזאְגן: "ִאיְך ֶׁשעץ 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנק  "ִאיְך  ֵאייְדל",  ָאְנֶגעטּון  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ִדיר 
ִמיר ָהאְּבן ַא ֶעְרִליֶכע ְׁשטּוּב", ַאזֹוי ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַנַחת פּון ַאֶלע ַדייֶנע 

ִקיְנֶדער, ָאֵמן.

...

       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 מתנה האט דער הייליגער רבי געגעבן פאר זיין אייניקל ווען ער 
 האט געבעטן דעם אייבערשטן דער רבי זאל האבן א רפואה שלימה?

ב( דער הייליגער רבי האט זיך אויסגעדרוקט: גלייך נאך ראש השנה בייג 
 איך שוין צו די אויער צו הערן ווי דער.....

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז ליבי אינדיג תחי'
תלמידה בית פיגא קרית ברסלב ליבערטי

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אדער טיטשער.

ענטפערס פון פאריגע וואך
א( א ווייסע בארד און נאך אלץ א ברסלב'ע חסיד?!

ב( נעגל אויפן וועג

פאר אלע אייערע הויז און קאר אינשורענס 
געברויכן רופט דעם אינשורענס עקספערט

ישראל שלום זעלקאוויטש

347-661-2579

 מיר קוקן איבער אייערע קליידער פון שעטנז
   רופט

משפחת גאלדברענער פון קרית וויזניץ 
קיימישע 

 845-796-2431


