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שנה ב' גליון ס"ב

נייעס אין שטעטל

פרשת בשלח, י"ז שבט תשפ"א לפ"ק

יואל וועבערמאן    

 מיין סטים )הייצונג( האט זיך נישט אנגעצינדן, איך האב פרובירט צו 
זעהן אויב די בוילער איז די פראבלעם אבער עס האט נישט אויסגעזעהן 
וואס האט עס  אז דאס איז די פראבלעם, איך האב גערופן די קאמפאני 
אריינגעלייגט, ער האט מיר געזאגט איך זאל קוקן געוויסע פלעצער ביי די 
בוילער צו זעהן אפשר איינע פון די זאכן איז די פראבלעם, אבער דאס האט 
אויך נישט געהאלפן, נו וואס טוט מען? תפלה! "הייליגער באשעפער העלף 
מיר די סטים זאל זיך אנצינדן, עס איז א קאלטע ווינטער און מען דארף 
האבן סטים פאר די הויז", איך האב נאכאמאל פרובירט עס אנצוצינדן און... 

יא עס ארבעט אן פאררעכטן, שכח אייבערשטער! 

אברהם הערש וועבערמאן   

איין שבת האט זיך אראפגעלאזט א נאסע שניי, במשך דעם שבת האט 
א  געלאזט  אראפ  זיך  האט  שבת  נאך  גלייך  און  דערויף,  שפאצירט  מען 
קעלט, אזוי אז די גאנצע שניי איז געווארן א שטיק אייז, איך האב געזוכט 
איינער וואס קען מיר לייגן זאלץ און עס דערנאך אוועק שארן אבער ס'איז 
נישט געווען קיינער, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל יא קענען 
לאזן, שכח  צו  אזוי  גרויסע סכנה  א  איז  ווייל דאס  איינעם  שנעל טרעפן 
אייבערשטער מיין שכן האט מיר געזאגט אז ער קען מיר עס מאכן, ער 
וועט עס מאכן פאר מיר נאך פאר ער  דארף שוין אוועקפארן אבער ער 

פארט אוועק, שכח אייבערשטער! 

יצחק אהרן וויינבערג   

שוין א לאנגע צייט וואס מיין סטים )הייצונג( אינדערהיים האט נישט 
נישט  איז  עס  אבער  וועגן  אלע  פרובירט  האט  מען  געארבעט,  געהעריג 
געגאנגען, איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל האבן סטים 
אין מיין הויז, שכח אייבערשטער מען האט געטראפן די פראבלעם פארוואס 
עס ארבעט נישט, מען האט עס געפיקסט און יעצט ארבעט עס פיין ברוך 

השם. 

         
        באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א

מען  האט  העעל"ט  בא  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
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 געשמועסט מיט די לעכטיגע קינדער פונעם מוסד זיי 
זאלן האבן שיינע מידות וואס דאס איז געווען א יסוד ביים 
הייליג'ן רבי'ן, דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן גאר א 
רייכע שיעור פאר די מחנכים אינערהאלב די הייליגע מוסד 
)מען קען הערן די אינהאלטסרייכע שיעור אויף קול ברסלב 

האטליין(.

שפעטער איז פארגעקומען א מיטינג מיט די געטרייע 
הנהלה מעמבער'ס ווי עס איז געווארן אויסגעשמועסט גאר 

וויכטיגע ענינים פאר די עתיד פונעם ברסלב'ן שטעטל. 

הארט פאר מנחה האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט 
א דף גמרא אין בית המדרש און דערנאך אויסגעשמועסט די 
חשיבות פון א אינגערמאן וואס לערנט יעדן טאג דעם דף 

גמרא וואס דאס איז די ריכטיגע אינוועסטמענט.

              בית פיגא שבת התוועדות אין שטעטל
גאר א שיינע שבת התוועדות איז געפראוועט געווארן 
אין שטעטל פארגאנגענעם שבת בא העעל"ט פאר אלע בית 

פיגא תלמידות פון איבעראל.

פרייטאג צונאכטס האבן די חשוב'ע פרויען פון שטעטל 
די  זינגען  מיט  אנגעהויבן  באטע,  שיינע  די  מיטגעהאלטן 
זמירות שבת, דערנאך איז פארגעקומען גאר א שיינע שיעור 
אסאך  נאך  אויך  אזוי  תחי',  לעסער  מרת  מנהלת  די  פון 

געשמאקע אקטיוויטעטן.

מוצאי שבת איז פארגעקומען גאר א שיינע מלוה מלכה 
וואס האט זיך פארצויגן ביז אין די פארטאגס שעות, גאר 
א רייכע שפיל איז אויפגעשפילט געווארן דורך די חשוב'ע 
תלמידות פון בית פיגא, וואס איז געווארן ארויסגעברענגט 
די שיינקייט פון בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן גוטע 
מידות ווען מען איז נאך יונג, וואס דאס העלפט דעם מענטש 

פאר א גאנץ לעבן.

שיעור  וויכטיגע  א  גאר  געהערט  מען  האט  דערנאך   
די  פון  גערעדט  האט  וואס  שליט"א  ישיבה  ראש  פונעם 
וויכטיגקייט פון האבן גוטע מידות און נאך וויכטיגע ענינים 

וואס איז נוגע פאר א תלמידה בית פיגא.

האבן  וואס  אלע  פאר  באדאנקען  זיך  ווילן  מיר 
האבן  וואס  אלע  שבת,  פונעם  סוקסעס  צום  צוגעהאלפן 
געהאלפן האבן ארויסגעהאלפן מיט'ן גאנצ'ן הארץ, דער 

אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס. 

גייענדיג צום דריק

אויספירליכע באריכט פונעם חמשה עשר 
סעודה, וואס איז געפראוועט געווארן אין 

 שטעטל,
 אין די קומענדיגע בלעטל אם ירצה השם.



לכבוד די יארצייט פון מוהרא"ש זי"ע

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ִיְתרֹו, י"ז ְׁשַבט, 
ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ַחֶבר ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹח ַפאְר'ן ְמַנֵדב ַזיין ִדי ָיאְרַצייט ְסעּוָדה פּון 
מֹוֲהָרא"ׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה.

אר ֶרעְדן פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ֶקען ֶמען ִניְׁשט  ִוויִפיל ִמיר ָזאְלן נַָ
ֶעְנִדיְגן צּו ֶדעְרֵצייְלן ֶווער מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ֶגעֶווען. ִמיר ַדאְרְפן 
ֶרִּביְנ'ס  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  אּון  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמאְכן  ָנאְך 

ֵעצֹות ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ַאֶלע  אֹויסְפֶרעְגן  אּון  ֶסעְרֶוועי  ַא  ַמאְכן  ָזאְלן  ֶמען  ֶווען 
ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ַאזֹוי  ִווי  ְּבֶרְסֶלב  ִאין  ְמקּוָרִבים 
צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶוועט ֶמען ֶזען ַאז ֻרָּבם ְּכּכּוָלם ֶזעֶנען ְמקּוָרב 
ֶגעָוואְרן דּוְרְך מֹוֲהָרא"ׁש ָוואס ָהאט ֶגעְדרּוְקט אּון ַפאְרְפֵלייְצט 
ֵהייִליְגן  פּון  קּוְנְטֵרִסים  אּון  ְסָפִרים  ִמיְלָיאֶנען  ֶצעְנְדִליֶגער 
ֶרִּבי'ן. אּון ֲאִפילּו ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן דּוְרְך ַאְנֶדעֶרע 
ִדי  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ְפֶרעְגן  ֶמען  ַדאְרף  ְּבֶרְסֶלב,  ִאין  ַמְנִהיִגים 
ַמְנִהיִגים ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, 
ֶגעֶווען. דּו  ְמַקֵרב  ַאֶלע  ֵזיי  ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט  ֶזען  ֶמען  ֶוועט 
ַאֵלייְנס ָהאְסט ִמיר ַפאְרֵצייְלט ַאז דּו ִּביְסט ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום 

ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן דּוְרְך ַא ֵסֶפר פּון מֹוֲהָרא"ׁש ז"ל.

ֶדער  ָטאְכֶטער;  ַדיין  ִמיט  ִׁשידּוְך  ִדי  ַפאר  טֹוב  ַמָזל 
ַנַחת פּון ִאים  ָזאְלְסט ָהאְּבן ַאַסאְך  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן 
אּון פּון ַאֶלע ַדייֶנע ִקיְנֶדער. ַדיין ָחָתן ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט ַּביים 
ְּתָנִאים ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ְמַסֵיים ֶגעֶווען ַּכָּמה ְּפָעִמים ִׁשָׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה אּון ֶער ֵגייט ׁשֹוין ְמַסֵיים ַזיין ַׁש"ס ַּבְבִלי - ַאֶלעס ִּבְזכּות 
ֶדעם "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן; ֶדער ְגִריְנֶגער ֶוועג 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע 
ִעְנָיִנים. 

...

ַוֵיָרא, ט"ו ֶחְׁשָון, ְׁשַנת  ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת  ְּבֶעְזַרת ה' 
תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ְּבנֹוֵגַע ַדיין ְפַראֶגע, ֶווען דּו ֶהעְרְסט ֶרעְדן ֶקעְגן מֹוֲהָרא"ׁש 
 ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָוואס דּו ָזאְלְסט טּון, אֹויּב דּו ָזאְלְסט ֶעְנְטֶפעְרן?
ִמיט  ַטְעָנה'ֶען  ִניְׁשט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָזאְלְסט  ֵזייֶער  ִדיר  ֶּבעט  ִאיְך 
ֵקייֶנעם ִניְׁשט, זּוְך ִניְׁשט צּו ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן אּון ַמְסִּביר ַזיין, ַווייל 
ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן ִזיְך ֶגע'ַטֲעָנה'ֶעט אּון 

ַאַריין ִאין ִוויּכּוִחים ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן".

דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ִניְׁשט ָאְנֶנעֶמען ַפאר מֹוֲהָרא"ׁש; מֹוֲהָרא"ׁש 

ָהאט ֶווער ֶעס ֶוועט ִזיְך ָאְנֶנעֶמען ַפאר ִאים, ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש 
ְצִוויְׁשן  ֲטעָנה'ֵריי  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאָמאל  ֶדעְרֵצייְלט:  ָהאט 
ְּבֶרְסֶלב,  ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ֶעט אּון ֶגעֶהעְצט ֶקעְגן 
ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ְמחּוָצף  ַא  ָהאט  ְׁשמּוֶעס  ֶדעם  ִאיְנִמיְטן  ִּביז 
ְֶקעְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָדאְרט ַּביי ֶדעם ְׁשמּוֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
פּוֶנעם  ֶגעַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ִאיז  ֶער  אּון  ָחִסיד  ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַא 
ַצִדיִקים.  ֶקעְגן  ֶרעְדן  ֶהעְרן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ֶער ָהאט  ְׁשמּוֶעס, 
ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט "ֲהִיָּתֵכן ֶער ֶנעְמט ִזיְך ִניְׁשט ָאן 
ַפאר ַזיין ֶרִּבי? אֹויּב ִמיר ָוואְלְטן ֶגעֶהעְרט ֶרעְדן ֶקעְגן אּוְנֶזער 
ֶרִּבי ָוואְלְטן ִמיר ִזיְך ָאְנֶגענּוֶמען ַפאר אּוְנֶזער ֶרִּבי!" ָהאט ֶדער 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַדיין ֶרִּבי ִאיז ִניְׁשט ַּבאַקאְנט 
ַזיין  ַפאר  ָאְנֶנעֶמען  ֵאייֶנער  ִזיְך  מּוז  ִמֵּמיָלא  ִהיְמל,  ִאין  אֹויְבן 
ַּבאַקאְנט  ִאיז  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶרִּבי,  ַמיין  ָאֶּבער  ָּכבֹוד, 
ִזיְך  ֶמען  ֶוועט  ִאים  אֹויף  ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען  ִהיְמל,  ִאין  אֹויְבן 
 ָאְנֶנעֶמען ַפאר ִאים פּון ִהיְמל, ַדאְרף ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט ָאְנֶנעֶמען".

ֵקייֶנעם, ָלאז  ִניְׁשט צּוִריק ַפאר  ֶעְנְטֶפער  ְׁשַווייג אּון  ְּברּוֶדער 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִזיְך ָאְנֶנעֶמען.

"ַחד  יט.(:  )ְּבָרכֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו   
ַא ְמחּוָצף ָהאט  ֵאייֶנער  ִאְׁשָּתֵעי ִמיְּלָתא ָּבְתֵריּה ְּדַמר ְׁשמּוֵאל", 
חֹוֶזק  ָהאט  ֶער  ְׁשמּוֵאל,  ֲאמֹוָרא  ֵהייִליְגן  ֶדעם  אֹויף  ֶגעֶרעְדט 
ֶגעַמאְכט פּון ְׁשמּוֵאל, "ּוְנַפל ַקְנָיא ִמְּטָלָלא ּוְבַזָעא ְלַאְרְנָקא ְדמ
ָוואס  ַדאְך  פּון  ַּבאְלָקאן  ַא  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ִאיז  ֶעס  אּון  ֹוֵחיּה", 
"ָׁשאֵני צּו ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ִאיז  ֶער  מַֹח אּון  ַזיין  ֶגעְׁשָּפאְלְטן  ָהאט 
ְרָּבא ֵמַרָּבָנן ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָּתַבע ִּביָקֵריּה", ָזאְגט ִדי ְגָמָרא 
ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ֶנעְמט ִזיְך ָאן ַפאר ֶדעם ָוואס ִאיז 

ְמַזְלֵזל ִאיֶנעם ָּכבֹוד פּון ַא ַצִדיק.

ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ֵעצֹות פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ָוואס 
ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט ִדי ִזיְסֵקייט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות, 
ִזיְך ְפַלייְסן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן ַעל 
ִּפי ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ִאים אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס 

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַמאְכט אּוְנז ְמׁשּוָגע אּון ָלאְזט אּוְנז ִניְׁשט ֶלעְּבן.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע 
ַדייֶנע ֶוועְגן.

       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 ספר פון מוהרא"ש זי"ע ציעט דיר די מערסטע צו לערנען?

 ב( דורך וועלכע ספר איז מוהרא"ש זי"ע מקורב געווארן?

ג( וואו האט מוהרא"ש זי"ע געלערנט דעם ערשטן ברסלב'ן ספר וואס ער 
האט געטראפן?

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אדי שטיינבערג תחי'
תלמידה בית פיגא קרית ברסלב 

  
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

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

ענטפערס פון פאריגע וואך
א( זעקסטע יאר

ב( ספר ארך אפים

 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


