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נייעס אין שטעטל

פרשת מטות מסעי, א' מנחם אב תשפ"א 

שמעון איינהארן    

 איך בין געגאנגען אין באנק ארויסנעמען געלט צו צאלן רענט פאר מיין דירה וואס 
איך האב אין שטאט, איך קום אן דארט, זעה איך ס'שטייט דארט א לאנגע רייע פון 
מענטשן וואס ווארטן ארויסצונעמען געלט, איך האב נישט געהאט קיין צייט צו ווארטן, 
האב איך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן "הייליגער באשעפער העלף מיר - מאך מיר 
א נס איך זאל אויף עפעס א וועג אנקומען צום מאשין צו קענען ארויסנעמען געלט, אן 

דעם וואס איך זאל דארפן ווארטן אזוי לאנג אין די רייע.

די  'רבותי  אן:  רוף  א  זיך  גיבט  רייע  די  אין  ערשטער  דער  ווי  איך  הער  אינמיטן 
מאשין איז צעבראכן ס'איז א שאד צו ווארטן דא', די גאנצע עולם איז זיך צוגאנגען, איך 
האב מיר געטראפן שטיין דארט אליין, איך גיי צו צום מאשין און איך בעט נאכאמאל 
איז  דארט  שטייענדיג  אזוי  ארבעטן.  יא  ס'זאל  העלף  אייבערשטער  אייבערשטן,  דעם 
ארויפגעקומען אויפן סקרין אז די מאשין איז שוין געווארן פארראכטן און מען קען עס 
שוין ניצן. גלייך האב איך ארויס גענומען די געלט וויפיל איך האב געדארפט און איך הייב 
אן אוועק גיין, א סעקונדע נאכדעם וואס איך בין אוועק געגאנגען איז ארויפגעקומען אויף 
די סקרין אז די מאשין ארבעט שוין ווייטער נישט! שכח אייבערשטער פאר דעם גרויסן 

נס וואס דו האסט געטוהן מיט מיר.  

אברהם הערש וועבערמאן   

 גאר א גרויסע נס האט פאסירט ביי איינע פון די אינגעלייט מיט וועם איך ארבעט 
צוזאמען, זיין קינד איז אדורך געגאנגען אן אפעראציע אויף די הארץ, אבער די אפעראציע 
איז נישט דורך בשלום - ס'איז נאר ערגער געווארן, די הארץ האט זיך אפגעשטעלט 
מען האט  וואס  פראבירט  מען האט  א מאשין,  אויף  געארבעט  נאר  ס'האט  אינגאנצן, 
געקענט צו מאכן די הארץ ארבעטן - אבער אן ערפאלג, מען האט ארויפגעלייגט דאס 

קינד אויף א ליסט פון מענטשן וואס זיכן א הארץ.

 איך האב גאר אסאך געבעטן דעם אייבערשטן אז דאס קינד זאל האבן א געזונטע 
הארץ וואס ארבעט ווי עס דארף צו זיין אן קיין פראבלעמען, איך האב געזאגט פארן 
וועל איך מפרסם  געזונט הארץ  וועט צוריק באקומען א  'אויב דאס קינד  אייבערשטן 
זיין די מעשה'. פארגאנגענעם ערב שבת פרשת פנחס איז אריינגעקומען די גוטע נייעס, 
אז מ'האט געטראפן א נייע הארץ פאר'ן קינד, גלייך האט מען געמאכט די אפעראציע, 
מען האט אריין געלייגט דעם נייעם הארץ, שכח אייבערשטער אז די הארץ וואס מ'האט 
געטראפן פאר'ן קינד ארבעט פיין, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל ארבעטן 

אויף לאנגע געזונטע יארן. שכח אייבערשטער! 

         
               

              
סיומים אין שטעטל 

די זומער סעזאן איז אין פולן שוואונג ברוך השם, די 
און  גמרא  בלעטער  אסאך  גאר  לערנען  און  זיצן  בחורים 
סיום  א  נאך  פון  מען  הערט  טאג  יעדן  משניות,  פרקים 
משניות, נאך א סיום מסכתא, וואס דאס איז די גרעסטע נחת 
פאר'ן ראש ישיבה שליט"א, וואס זעהט אז די דרשות וואס 

מען רעדט גייט אריין אין די הערצער. 

פארגאנגענעם מאנטאג פרשת פנחס, איז פארגעקומען 
שמעון  החשוב  הבחור  פון  הש"ס  סיום  גרויסארטיגע  א 
סיום  די  ישיבה שליט"א,  פונעם ראש  זוהן  א  הי"ו  רוטה 
איז פארגעקומען אינעם קעמפ ווי עס האלטן זיך אויף די 
ישיבה קטנה בחורים  במשך דעם זומער, דער ראש ישיבה 
שליט"א איז ספעציעל אהינגעפארן מיטהאלטן דעם גרויסן 
מעמד. דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געווען די 
בחורים ביים סיום הש"ס זיי זאלן אויך זעהן צו ענדיגן ש"ס, 

וואס דאס וועט זיי מאכן פאר גרויסע ערליכע אידן.

דעם נעקסטן טאג - דינסטאג פרשת פנחס ביינאכט, איז 
ישיבה  דורכ'ן ראש  ליקוטי מוהר"ן  סיום  פארגעקומען א 
ביים  געזאגט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  שליט"א, 
סיום: איך מאך דעם סיום ברבים, ווייל איך טראכט וויאזוי 
קען איך אנרייצן די אינגעלייט אין שטעטל זיי זאלן וועלן 
לערנען, איינער טראכט אז דער אינגערמאן האט א שיינע 
הויז, ער האט אזא קאר, און ער האט זיך געקויפט א עי טי 
ווי - אפשר דארף איך דאס שוין אויך קויפן, איך וועלן מאכן 
סיומים - אפשר וועט איינער ווערן אנגערייצט. געווענליך 
האט מען נישט געמאכט ברבים א סיום ביי אנשי שלומינו, 
נאר מען פלעגט דאס מאכן שטילערהייט פאר זיך, אזוי אז 
איך מאך דאס ברבים וועל איך פאטשן אין פנים מיט די 

סיומים.

ווער עס מאכט א סיום אויף א ספר זאל זיך מעלדן צום 
ראש ישיבה שליט"א און מען וועט דאס מאכן ביינאכט נאך 

מעריב.  

דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג איז פארגעקומען די 
סיום אויף מסכת יומא, די מסכת וואס ווערט געלערנט דורך 
גאנץ כלל ישראל צוזאמען, וואס דער ראש ישיבה שליט"א 
איז שטענדיג מעורר מען זאל לערנען יעדן טאג דעם דף 

גמרא.

 ביים שיעור האט דער ראש ישיבה שליט"א נאכאמאל 
געבעטן אלע אנשי שלומינו מען זאל זיך אנשליסן אינעם 
אפיעל וואס ער פראקלאמירט, ער בעט אלע אנשי שלומינו 
זאלן זיך מיטכאפן מיטן באן וואס פארט ארויס יעדן טאג, 
זעה נישט ארויסצופאלן, און הייב אן דעם נעקסטן מסכת 
- מסכת סוכה, זאג יעדן טאג דעם דף גמרא, אז דו קענסט 
גיין צו א שיעור אדער האסט א חברותא מה טוב ומה נעים, 
אבער זעה יעדן טאג צו לערנען דעם דף גמרא, דאס וועט 

דיר אפהיטן פון אלעם שלעכטס.

 

ברוכים הבאים בשם השם
מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן  

מו"ה יעקב לעסער נ"י מחשובי האברכי הכולל

 וזוגתו שרה תחי' מנהלת בית פיגא
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און קענען אויפציען די 

אייגענע קינדער און אזוי אויך די תלמידות - אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.

טייערער 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: א קינד וואס וועט קומען צו מיר 
פאר די זיבן יאר. 

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אליעזר שלמה פארקאש ני"ו
 קרית יואל

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

 צו איבערגעבן די טאג צום אייבערשטן 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני, כ"ז ִניָסן, 
ְמָבְרִכין ַהחֹוֶדׁש, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ּתֹוְׁשֵבי ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, ה' ֲעֵליֶהם 
ִיְחיּו

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה ֶגעַהאט צּו ַזיין ִמיט ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו יֹום 
אּון  ַּתֲענּוג  ַא  ֶגעֶווען  ִמיר  ִאיז  ֶעס  ְּבֶרְסֶלב,  ִקְרַית  ִאין  ֶּפַסח  טֹוב 
ִדי  ַוואֶרעם,  ַאזֹוי  ַדאֶוועֶנען  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי  ֶזען  צּו  ַפאְרֶגענּוְגן  ַא 
ִניְׁשט  ָלאְזט  ֶמען  ַדאֶוועֶנען,  ַּביים  ִקיְנֶדער  ִדי  ִמיט  ִזיְצן  ַטאֶטעס 
ִדי ִקיְנֶדער אֹויף ֶהְפֵקר; ִדי ְפרֹויֶען ַאזֹוי ֵאייְדל ָאְנֶגעטּון; ַמָמׁש ַא 
ֵׁשייְנֵקייט פּון ַא ְׁשָטאט. ָאְּפֶגעֶרעְדט ִדי ְּתִמימּות פּון ִדי ִקיְנֶדער ִווי 
ַאזֹוי ֵזיי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֵזיי ַדאְרְפן ֵווייְסן 

ֵזיי צּו ֶוועם ִזיְך צּו ֶוועְנְדן.

ָוואס  ַזאְך  ֵאיין  ָאְפן,  ֵזייֶער  ַאייְך  ִמיט  ַזיין  ָאֶּבער  ִוויל  ִאיְך 
ִמְׁשָּפחֹות  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  טֹוב;  יֹום  ֶדעם  ֶגעְׁשֶטעְרט  ִמיר  ָהאט 
ֶעס  אֹויף,  ִזיְך  ִפיְרן  ֵזיי  ַאזֹוי  ִווי  ֶזען  צּו  ְׁשֶרעק  ַא  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ָנאְכֶגעָלאְזט  אּון  ְׁשמּוִציג  ִווי  הֹויז,  ֵזייֶער  ַאִריֶּבעְרצּוֵגיין  ֶעְקְלט 
ֶעס ִאיז ִאיְנְדרֹויְסן, ִאיְך ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס טּוט ִזיְך 
ִאיֶנעֵווייִניג ֶווען ִאיְנְדרֹויְסן ִאיז ַאזֹוי ְׁשמּוִציג. ֶעס ַּבאֶדעְרט ִמיר 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, ַווייל ִמיר ּבֹויֶען ַא ְׁשָטאט ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּו אּון ַּביים 
ֶרִּבי'ן ִאיז ָדאְך ֶגעֶווען ְנִקּיּות ַאזֹוי ִוויְכִטיג, ִווי ַּפאְסט ֶעס ֶמען ָזאל 

ַאזֹוי ּבֹויֶען ֶדעם ְׁשֶטעְטל...

ִאיז  ְׁשֶטעְטל  רֹוב  ְׁשֶטעְטל,  רֹוב  פּון  ָדא  ִניְׁשט  ֶרעְדט  ֶמען 
זֹויֶּבער, ָאֶּבער ִדי ָּפאר ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ֶזעֶנען ָנאְכֶגעָלאְזט ַמאְכט 
ַאַזא ְׁשֶלעְכֶטע ֶגערּוְך ַפאר אּוְנז ַאֶלע, ַאז ֶעס ַפאְרֵגייט ִדי ַאֶּפעִטיט 

פּון ַזיין ָדאְרט.

ִאיְך ֶּבעט אּון ִאיְך ָוואְרן, ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ֶזעֶנען ִאין אּוְנֶזער 
ְקִהיָלה ַדאְרְפן ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶעס ָזאל ַזיין ֵׁשיין זֹויֶּבער ִאיְנְדרֹויְסן 
פּון ְׁשטּוּב; ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַטייְטֶלען ִמיט ִדי ִפיְנֶגער 'ָדא וואֹויְנט ַא 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ִאיד, ָדא וואֹויְנט ַא ַּתְלִמיד ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש, זֹויֶּבער ֵריין'.

אֹויְך ֶּבעט ִאיְך ַאייְך ַאֶלע ִאיר ָזאְלט ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ִדי ַקאר 
אֹויְפ'ן ַגאס ַּביים ֵּבית ַהֶמְדָרׁש; ִמיר ָהאְּבן ַּבאָצאְלט פּוְפְצן טֹויְזְנט 
ָדאֶלער צּו ַמאְכן ֶדעם ַּפאְרִקיְנג ַלאט ֶנעְּבן ֶדעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ָלאְזן ִדי ַקאר אֹויְבן אֹויְפ'ן ַגאס, ִדי ְׁשֵכִנים ֶוועְרן ְּברֹוֶגז, 
ִליֶּבעְרִטי  פּון  אֹויֶּבעְרַהאר  ֶדער  ָׁשאְדן.  ַאֵלייְנס  ִזיְך  ַמאְכט  ֶמען 
רּוְפט ִמיר ִמיט ַטֲענֹות ְוכּו', ַאֶלעס ַפאְלט אֹויף ִמיר, ִאיְך ָהאּב ֶגענּוג 

אֹויף ִמיר, ֶעס ֶפעְלט ִמיר ִניְׁשט אֹויס ָנאְך ְּפָראְּבֶלעֶמען.

ָנאְך ַא ַזאְך ָוואס ִאיְך ִוויל ִאיֶּבעְרֵגיין ִמיט ֶעְנק, ִאיְך ָהאּב ִאיְך 
ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן אּון ֶגעְׁשִריְּבן ַפאְרָיאר זּוֶמער ֶמען ָזאל ָפאְרן ְׁשַטייט, 
ֶמען ָזאל ִניְׁשט ָפאְרן ְׁשֶנעל; ִּבְפַרט זּוֶמער ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ֵהייְּבן ָאן 
ְׁשִּפיְלן ִאין ַגאס ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה אּון ֵסיי ֶמען ֶרעְגט אֹויף 
ִדי ְׁשֵכִנים. ִאיְך ְׁשַרייּב ָנאְכַאָמאל, ִאיְך ֶּבעט ַאייְך ִאיר ָזאְלט ִזיְך 
ַאֵלייְנס ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון, ִאיר ָזאְלט ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ַאייֶעֶרע 

ִקיְנֶדער, אֹויף ַאייֶער ֶלעְּבן.

ַא ְפֵרייִליְכן ַׁשָּבת. 

ְׁשַנת  ִאָייר,  ב'  ָטֲהָרה,  ַּפְרַׁשת  ד'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶקען  ֶמען  זּוֶמער;  ְׁשָטאט  ִאין  ִזיְך  טּוט  ָוואס  ִניְׁשט  ַפאְרֶגעס 
ֵזיי ִפיְרן  ֵגיין ִאין ַגאס, ִדי גֹוִים ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן ֶצעָלאְזט,  ִניְׁשט 
ִזיְך אֹויף ִווי ַחיֹות, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף 
אּוְנז ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער; ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן אֹויְבן ִאין ָקאְנְטִרי ִאיז ָדא ַא 
ֵרייְנֵקייט, ֶעס לֹויְנט ִזיְך ִדי ַגאְנֶצע ְׁשֶלעּפ אּון ִטְרָחה ְוכּו' ַאִּבי ֵאיין 

ְׁשֶלעְכֶטע קּוק ֵווייִניֶגער.

ַאז דּו ָהאְסט ַא ַּפְרָנָסה ִאין ָקאְנְטִרי אּון אֹויְך ַדיין ַווייּב ִוויל 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֵגיין - ָזאְלְסטּו ָאְנֶנעֶמען ִדי ַּפְרָנָסה פּון ְמִלְמדּות 
ַדייֶנע  ְפֵרייִליְך,  ַזיין  ֶוועט  ַווייּב  ַדיין  ֵסיי  ָקאְנְטִרי;  ִאין  ֵגיין  אּון 
ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָקאְנְטִרי  אֹויְסֶגעְּבן,  גּוט  ֶקעֶנען  ִזיְך  ֶוועְלן  ִקיְנֶדער 
ֶגעזּוְנֶטע ַזאְך ַפאר ִדי ִקיְנֶדער - אּון דּו ֶוועְסט אֹויְך ַמְרִויַח ַזיין פּון 
ֶדעם, דּו ֶוועְסט ִזיְך גּוט ֶקעֶנען ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ְצִוויְׁשן ִדי ֶוועְלֶדער 

אּון ֶפעְלֶדער.

ְגָראז,  אּון  ֵּבייֶמער  ִדי  ְצִוויְׁשן  ִהְתּבֹוְדדּות  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִאיז  ֶעס 
ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר ִמיט ַזיין ָטאְכֶטער 
ָׂשָרה, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאיר ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קסג(: "ִאם ָהִייָת 
זֹוֶכה ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ַהִּׁשירֹות ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ָהֲעָׂשִבים, ֵאיְך ָּכל ֵעֶׂשב 
ַמֲחָׁשבֹות  ׁשּום  ּוְבִלי  ְּפִנָּיה,  ְּבִלי  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִׁשיָרה  אֹוֵמר  ְוֵעֶׂשב 
ָזרֹות, ְוֵאיָנם ְמַצִּפים ְלׁשּום ַּתְׁשלּום ְּגמּול, ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעין 
ַהִּׁשיָרה ֶׁשָּלֶהם", ִווי ֶגעְׁשַמאק ִאיז צּו ֵגיין ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז, צּו ֶהעְרן 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ְוִתְׁשָּבחֹות צּום  ִׁשירֹות  ִזיְנֶגען  ֵזיי  ִווי 
ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות; ֵזיי ַוואְרְטן ִניְׁשט אֹויף ַקיין ְׂשַכר ְוַכדֹוֶמה, ִווי 

גּוט ִאיז צּו ַזיין ְצִוויְׁשן ֵזיי.

ִאיְך ֶוועל אֹויְך ַזיין ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ְצִוויְׁשן ִדי ֶּבעְרג 
ְּבֶמֶׁשְך ִדי זּוֶמער ָוואְכן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע 
ִעְנָיִנים.

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?
                א( וועט צוקומען צו אלע מדריגות 

  ב( וועט האבן אריכות ימים

                      ג( וועט אויסוואקסן א תלמיד חכם
        ד( וועט גייט צו די חתונה מיט א ריין העמד

B&H Drygoods
קאפלעך, ציצית, העמעדער, הויזן, 

זאקן און אזוי ווייטער.

 רופטס
 משפחת ברוך יאקאבאוויטש

845-320-3332

מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן 

די עפענונג פון אונזער נייע דריי גוד 

סטאר דא אין שטעטל, וואו מען וועט 

קענען קויפן אלע דריי גוד געברויכן 

פאר גאר גוטע פרייזן

 קרן הדפסה היכל הקודש - קרית ברסלב ליבערטי
 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

 חשובע געסט! עס איז א גרויסע סכנה צו גיין אין גאס ביינאכט אן א ריפלעקטאר.
 עס איז דא צובאקומען ריפלעקטארס ביים בית הדפוס פאר מענער און  פרויען.

 רופט אריין אויף
718-387-2691Ext 2


