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פרשת פנחס, כ"ג תמוז תשפ"א לפ"ק

מנשה איצקאוויטש    

א( איך האב געדארפט ארויפדרייוון א באס פון בארא פארק צו די קאנטרי, דער 
וואס האט מיר געגעבן דעם באס האט מיר געזאגט אז ער האט נישט די שליסל פון די 
באס - איך זאל זעהן צו שאפן א שליסל, וואו שאפט מען אזא שליסל? איך האב געבעטן 
דעם אייבערשטן איך זאל וויסן פון וואו איך קען דאס האבן, דער אייבערשטער האט מיר 
אריינגעגעבן א געדאנק צו שיקן א מעסעדזש אין די גרופ וואס די באס דרייווערס האבן, 

אויב איינער האט אפשר אזא שליסל.

 איינער וואס וואוינט אין מאנסי און דרייווט שוין לאנג נישט קיין באס - האט זיך 
אנגערופן אויפן גרופ אז ער האט א שליסל, איך רוף אים אן פרעגן וואו ער איז, זאגט ער 
מיר ער איז יעצט אין בארא פארק ממש אפאר גאסן פון וואו איך וואוין, איך בין נישט 
געווען אינדערהיים, האב איך שנעל אהיימגערופן מען זאל אראפשיקן מיין זוהן ער זאל 
נעמען די שליסל פון דעם דרייווער, שכח אייבערשטער אז די שליסל איז טאקע געווען 
די ריכטיגע שליסל. אזוי האב איך זיך נאכאמאל איבערצייגט אז מיט תפלה קען אלעס 

געשעהן.

ב( פארגאנגענעם שבת פרשת קרח האט מיר איינער געפרעגט אויב עס גייט נאך זיין 
אפן די היכל הקודש בית המדרש אין בארא פארק, איך האב אים געזאגט אז יא. 

גענוג  געווען  נישט  ס'איז  אז  צונאכטס  פרייטיג  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  למעשה 
מענטשן צו קענען לאזן אפן דעם בית המדרש, אבער דער איד האט נישט געוויסט פון 
דעם, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל אים קענען טרעפן שבת אינדערפרי 
נישט דארפן אהין שלעפן  זיך  זאל  - כדי ער  איז פארמאכט  די שול  אז  זאגן  און אים 
אומזיסט, שכח אייבערשטער איך האב געטראפן דעם איד אינעם בית המדרש וואו איך 

האב געדאווענט.  

יצחק אייזיק ראטה   

לעקטער  די  זיך  האט  פארטאגס  אזייגער  פינף  בלק  פרשת  שבת  פארגאנגענעם   
אפגעהאקט אין שטעטל, מיינע קינדער האבן זיך אויפגעוועקט - ווייל די מאשין מיט 
וואס זיי שלאפן האט זיך אויסגעלאשן צוליב דעם וואס די לעקטער האט זיך אפגעהאקט, 
איך האב גלייך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן די לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן אזוי 
אז איך מיט מיינע קינדער זאלן קענען צוריק גיין שלאפן, און אז אלע עסן זאלן נישט 
ווערן פארדארבן, און ס'זאל נישט אנהייבן ווערן הייס צוליב וואס די עירקאנדישן האט 
וואס האבן געבעטן דעם אייבערשטן די  זיך פארלאשן, )מן הסתם איז געווען נאך אפאר אינגעלייגט 
לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן ווי אמשנעלסטן( שכח אייבערשטער אז ס'האט נישט גענומען צו 

לאנג, און די לעקטער האט זיך צוריק אנגעצינדן. שכח אייבערשטער! 

         
               

              
שמחות אין שטעטל 

מיט  השם  ברוך  אנגעהויבן  זיך  האט  סעזאן  זומער  די 
נחמן  משפחת  ביי  אנגעהויבן  צווייטן.  נאכן  איינס  שמחות 
שמואל יאקאבאוויטש שיחי', וואס איז ביי זיי געבוירן געווארן 
א אינגל למזל טוב, די שלום זכור - וואכט נאכט און ברית איז  
פארגעקומען אין שטעטל, ביים ברית איז מכובד געווארן מיט 
סנדקאות הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א, וואס וויילט במשך די 
זומער טעג אין מיידל קעמפ - וואס איז הארט נעבן דעם שטעטל, 
כדי צו קענען מיטהאלטן די שמחות ביי די אייניקלעך און איר 

אייניקלעך.

פארגאנגענעם וואך איז געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב 
ביי משפחת יחזקאל שארף שיחי' מחשובי האברכים פונעם כולל 
אין קרית ברסלב ליבערטי, און מרת שארף תחי' איז א געטרייע 
איז  די שמחה  סקול,  ליבערטי  ברסלב  פיגא  בית  אין  טיטשער 
אבער  שיינעם  א  גאר  אויף  שטעטל  אין  געווארן  געפראוועט 
באשיידענעם אופן, אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט"א חזר'ט מיט 
אונז כסדר נישט צו אויסגעבן ביי שמחות איבעריגע געלט פאר 

אביסל כבוד המדמה.

ביים ברית איז מכובד געווארן מיט סנדקאות די עלטער זיידע 
פונעם רך הנימול הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א. 

ביי  טוב  למזל  אינגל  א  געווארן  געבוירן  איז  אויך  אזוי 
כולל  פונעם  האברכים  מחשובי  שיחי'  בוים  הערשל  משפחת 
אן מיט  פירט  בוים תחי'  און מרת  ליבערטי,  קרית ברסלב  אין 
אין  קימפעטארענ'ס  פאר  עסן  צושטעלן  פון  ארגאנעזאציע  די 
א  זייער  אויף  געווארן  געפראוועט  איז  שמחה  די  שפיטאל. 
 - זכור  ביי שלום  געלט  אויסגעבן איבריגע  אן  אויפן,  פרייליכן 

וואכט נאכט און ברית.

 ביים ברית איז מכובד געווארן מיט סנדקאות די זיידע פונעם 
רך הנימול הרה"צ ר' יצחק לעסער שליט"א.

דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדריקט: "עס וועט 
קומען א צייט דא אין שטעטל וואס מען וועט שוין נישט קענען 
זאגן תחנון אינדערפרי ביי שחרית, ווייל עס וועט זיין יעדן טאג 

א ברית".

נייעס אז  פארגאנגענעם מוצאי שבת איז אריינגעקומען די 
ס'איז געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב ביי משפחת שלמה 
זיך אוועק מיטן גאנצן הארץ  וואס געבן  יאקאבאוויטש שיחי' 
פארן שטעטל, בפרט מיטן צושטעלן עסן ווען עס פעלט זיך נאר 

אויס. 

אויסגעדריקט  זיך  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
פארגאנגענעם מוצאי שבת בלק: ברוך השם דא אין שטעטל איז 
א שמחה און א שטאלץ צו האבן נאך א קינד און נאך א קינד, און 
נישט ווי געוויסע דרוקן זיך אויס: אויף וועמענ'ס חשבון האסטו 

קינדער? אדער: "ס'איז נישט קיין שפיל צו האבן קינדער". 

די  דורך  געפירט  נישט  ווערט  שטעטל  אין  הנהגות  די 
געפירעכטס פון די גוי'אישע גאס, נישט זיי וועלן אונז זאגן ווי 
אזוי זיך אנצוטוהן, ווי אזוי צו פירן א שטוב, ווען צו חתונה האבן 
און אזוי ווייטער, קרית ברסלב איז געשטעלט אויף די יסודות 
ווי אזוי דער הייליגע רבי האט עס אראפגעשטעלט פאר אונז, 
אז געפעלן דארף מען נאר דעם אייבערשטן, און צו אים דארף 
מען זיך ווענדן ווען מען דארף עפעס, און דאס געבט מען ווייטער 

איבער פאר די קינדער. 

סימן טוב ומזל טוב סימן טוב ומזל טוב 
מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א 

הערצליכן מזל טוב פאר  

יחזקאל שארף נ"י וזוגתו רחל תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א 
הערצליכן מזל טוב פאר  

הערשי בוים נ"י וזוגתו שרה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.

טייערע אינגערמאן שיק אריין דיין מעשה פון תפלה צו 845-379-1161



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי האט געזאגט: מיין סדר אינדערפרי איז. 

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן פארקאש ני"ו
 קרית יואל

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט ער אלעס פאררעכטן 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך – יֹום ג' ְלֵסֶדר ִּפְנָחס, כ' ַּתמּוז, ְׁשַנת תשע"ה 
ִלְפָרט ָקָטן, ּפֹה ַמֲחֶנה ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה ְּבֶרְסֶלב – ִליֶּבעְרִטי ְניּו ָיאְרק.

ְלָכבֹוד ַמיין ִליֶּבער ַּתְלִמיד ... נ"י

ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט ִדיְך צּו ֶזען מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַּביי ְמַלָוה ַמְלָּכה ָדא ִאין ֶקעְמּפ, דּו ָהאְסט ִזיְך ַארֹויְסֶגעְׁשֶלעְּפט ַא 
ֶוועג פּון ְצֵוויי ָׁשָעה ְּכֵדי צּו ַזיין ַּביי ְסעּוַדת ְמַלָוה ַמְלָּכה – ָדאס ַווייְזט 
ְזַמן  ָיִאיר, ָּכל  ... ֵנרֹו  ָזאְלְסטּו גּוט ֶגעֶדעְנֶקען  ַווייל ָדאס  ַאַסאְך, 
ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָאֶדער ָּבחּור ַהאְלט ִזיְך ַּביים ֶרִּבי'ן אּון ֶער ָהאט ַא 
ֶגעִפיל ִאין ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים ְוכּו', ֶוועט ֶער ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, 
ָנאר ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם טּוט ָאְּפִקיְלן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט 
ִאים  ֶרעְדט  ֶער  אּון  ַהקֹוֶדׁש,  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ֲחֵבִרים  ְצִוויְׁשן  קּוֶמען 
ַאיין: 'קּוק, דּו ֶקעְנְסט ָדאְך ֶלעְרֶנען ֶיעְצט, ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ִדי ַצייט 
ַכאְּפט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  ַפאְרְּבֶרעְנֶגען',  אּון  קּוֶמען  ָפאְרן,  צּו 
ִניְׁשט ַאז ֶער ֵגייט ַאַריין ִאין ַא ַּפאְסְטֶקע; ֶיעְצט ֶלעְרְנט ֶער ָנאְך אּון 
ֶער ַדאְווְנט ָנאְך ָאֶּבער ִּביז ַא קּוְרֶצע ַצייט ַכאְּפט ֶדער ֶמעְנְטׁש ַא 

ְקַלאּפ אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ִהְתַחְזקּות.

ֶדעְרַפאר ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך ַאז ֶמען קּוְמט ַארֹויף ְצִוויְׁשן ֲחֵבִרים 
אּון ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזיְך.

ַא  ִדי מֹוָסד, אּון  ִמיט  ֶהעְלְפן  ִמיר  ַפאְר'ן  ְיַיֶׁשר ּכַֹח  ְגרֹויְסן  ַא 
ַּבאזּוְנֶדעֶרע ְיַיֶׁשר ּכַֹח ַפאְר'ן ֶגעְּבן ִׁשיְך ַפאר ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; 
ְּבָיִדי ְלפֹוְרָטה ֲאִפילּו ָׁשֶוה  ְוֵאין  ַווייל  ְצָדָקה  ֱאֶמְת'ֶע  ָדאס ִאיז ַאן 

ְּפרּוָטה.

ַהְצָלָחה ַרָּבה. 

פּון ַדיין רֹאׁש ְיִׁשיָבה.

~ ~ ~

ְׁשַנת  ַּתמּוז,  כ"ב   ִּפְנָחס,  ַּפְרַׁשת  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ֶהעְרִליֶכע ְּבִריוו.

ִּביְסט  דּו  ִמיר;  ְׁשַרייְּבְסט  דּו  ָמאל  ֶיעֶדעס  ְמַחֶי'  ִזיְך  ִּבין  ִאיְך 
ַמֶמׁש ַא ּבֹור ִסיד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטיָּפה, ֶיעֶדעס ָוואְרט, ֶיעֶדעס ִחיזּוק 
ָוואס דּו ֶהעְרְסט ְׁשַרייְּבְסטּו ַאָראּפ ַאזֹוי ֵׁשיין; ִמי ִיֵּתן ַאז ֵאייֶנער 
ָזאל קּוֶמען אּון ָדאס ֵׁשיין צּוַזאְמֶנעֶמען אּון ַארֹויס ֶגעְּבן ֶוועְלן ָנאְך 

ֶמעְנְטְׁשן ִזיְך ְמַחֶי' ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין.

ְוכּו';  ְׁשֶטעְטל  ְּבֶרְסֶלב'ן  ִאיֶנעם  וואֹויֶנען  קּוֶמען  ַארֹויס  ְּבנֹוֵגַע 
ָדאס ִאיז ָּתלּוי ִאין ִדיר אּון ִאין ַדיין ַווייּב, ִווי ַאזֹוי ִאיר ֶוועט ַמְחִליט 
ַזיין ֶוועט ַזיין גּוט. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסט(: 
"ַמה ְצִריִכין ְלִהְתַּבְלֵּבל? ֵאיְך ֶׁשעֹוִׂשין עֹוִׂשין ּוִבְלַבד ֶּׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ַרע 
ַחס ְוָׁשלֹום", ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל ַזיין פּון ָגאְרִניְׁשט, "ִווי 
ֶמען טּוט טּוט ֶמען, ַאִּבי ֶמען טּוט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶלעְכְטס ַחס ְוָׁשלֹום"; 

ִאיְך ֶעְנְטֶפער ִניְׁשט ַפאר ֵקייֶנעם פּון ִדי ַּתְלִמיִדים ִצי ֶמען ָזאל ִזיְך 
ַארֹויְסִציֶען ִאיֶנעם ְׁשֶטעְטל.

ִדי ֶּבעְסֶטע ַזאְך ַפאר ֶעְנק אֹויּב ִאיר ִוויְלט ִוויְסן ָוואס צּו טּון; 
ָיא צּו קּוֶמען וואֹויֶנען ָדא ָאֶדער ְּבַלייְּבן וואּו ִאיר וואֹויְנט, - ַאז 
ִאיר ָזאְלט ָדאס אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג ִּביז ִאיר 
ֶוועט ַּבאקּוֶמען ַא ְּתׁשּוָבה ִמן ַהָּׁשַמִים. ַמאְך ִזיְך ַא ְּתִפיָלה ַפאר ִדיר 
ָטאג: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער,  ֶיעְדן  ָדאס  ֶּבעט  ַווייּב אּון  ַדיין  אּון 
ִזיְך  ִאיְך  ָזאל  וואֹויֶנען,  ִאיְך  ָזאל  וואּו  ִוויְסן  ָזאל  ִאיְך  ִמיר  ֶהעְלף 
וואֹוין";  ִאיְך  וואּו  ְּבַלייְּבן  ָאֶדער  ְּבֶרְסֶלב  ִקְרַית  ַקיין  ַארֹויְסצּוֶען 
דּו  וואּו  ְּפַלאץ  ִדי  פּון  ַמֲעלֹות  אּון  ֶחְסרֹונֹות  ַאֶלע  אֹויס  ְׁשמּוֶעס 
וואֹויְנְסט ֶיעְצט אּון ַאֶלע ַמֲעלֹות אּון ֶחְסרֹונֹות פּון ִזיְך ַאִהין ִציֶען, 
דּוְרְכֶדעם ֶוועט ִדיר ְקָלאר ֶוועְרן אּון ְקָלאר ֶוועְרן ַפאר ַדיין ַווייּב 

ָוואס ִאיר ָזאְלט טּון, אּון ַאזֹוי ָזאְלט ִאיר טּון.

ָדאס טּו ִאיְך ֶווען ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, ִאיְך ֵגיי אֹויף ַא 
ְׁשַּפאִציר אּון ִאיְך ֵוויין ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס טּו ִאיְך? ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, ָיא ִצי ֵניין?" ִּביז ֶעס 
ֶוועְרט ִמיר ְקָלאר ָוואס ִאיְך ָהאּב צּו טּון. ַאזֹוי טּו ִאיְך - ִניְׁשט ֵאיין 
ָמאל אּון ִניְׁשט ְצֵוויי ָמאל ָנאר ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל, ִּביז ֶעס קּוְמט 

אֹויס צּו טּון ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

ֵאיין ַזאְך ָזאג ִאיְך ִדיר ָיא ְקָלאר, ַאז אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶרעְדן צּו 
ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים - ָוואס ִאיְך ָהאּב ֵזיי ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ְּבָלאֶטע 
אּון ָאְּפֶגעַוואְׁשן - ֵליָצנּות אֹויף ִמיר ְוכּו', אֹויף ֶדעם ֹלא יֹאֶבה ה' 
ְסֹלַח לֹו; ִניְׁשט ַאְלץ ִמיר אֹויס, ַווייל ִמיר ֵגייט ִניְׁשט ָאן ָוואס דּו 
ִאיְך  ָגאְרִניְׁשט אּון  ִּבין  ִאיְך  ַחֵיי,  ּוֶמה  ָאִני  ֶמה  ָזאְגְסט אֹויף ִמיר; 
ּוְּפָׁשִעים;  ֲעוֹונֹות  ַחָטִאים,  ַמייֶנע  ְּתׁשּוָבה טּון אֹויף  ַאַסאְך  ַדאְרף 
ָאֶּבער ַאז דּו ֶוועְסט ֶרעְדן צּו ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים ָוואס ֵזייֶער ַגאְנֶצע 
ִאיִדיְׁשֵקייט ִאיז ָּתלּוי ִאין ִדי ִדיּבּוִרים ָוואס ֵזיי ֶהעְרן פּון ֶרִּבי'ן, ַאז 
דּו ֶוועְסט חֹוֶזק ַמאְכן פּון ִמיר ִדיֶרעְקט ָאֶדער ַּבֲעִקיִפין אּון פּון 
ַא  ֵזייֶער  ַּבאָצאְלן  ֶוועְסטּו  ִמיר טּוֶען - אֹויף ֶדעם  ָוואס  ַזאְכן  ִדי 

ַטייֶעֶרע ְּפַרייז.

ַזיי ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק.
~ ~ ~

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?

                א( צו קיקן צום הימל 
                       ב( צו איבערגעבן די טאג צום אייבערשטן

                              ג( צו רעדן צום אייבערשטן
               ד( צו לערנען תורה

 בית התבשיל - קרית ברסלב ליבערטי
בשם אלע משפחות טוען מיר זיך באדאנקן פאר אונזער געטרייער חבר 

מו"ה  ליפא שווארץ הי"ו
 פארן אהערשטעלן א גרויסע חלוקה פארן שטעטל פארגאנגענעם וואך.

 דער אייבערשטער זאל העלפן אין דעם זכות זאל ער זעהן אסאך אידיש נחת
פון אלע קינדער געזונטערהייט.

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער 
געטרייער חבר מנהל בית התבשיל 

שלמה יאקאבאוויטש נ"י וזוגתו רבקה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן אין זכות פון צושטעלן עסן פארן שטעטל אזוי געטריי, 
זאלן זיי זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

סימן טוב ומזל טוב 


