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פרשת נשא, י"ד סיון תש"פ לפ"ק

שנה א' גליון ל"ד

נייעס אין שטעטל

סימן טוב ומזל טוב
מיט גרויס פרייד טוהן מיר וואונטשן א 
הערצליכן מזל טוב פאר האברך החשוב

ר' הילל ווייס נ"י וזוגתו תחי'
צו די געבורט פון זייער מיידל בעבי 

למזל טוב 
די אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך 

אידיש נחת, דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן אין 
זכות פון העלפן פאר די סקול מיט געטריישאפט.

מיט גרויס פרייד טוהן מיר וואונטשן א 
הערצליכן מזל טוב פאר האברך החשוב

ר' יואל ראזענבערג נ"י'
צו די חתונה פון זיין טאכטער למזל 

טוב 
די אייבערשטער זאל העלפן ער זאלן זעהן אסאך 

אידיש נחת, דער אייברשטער זאל אים באצאלן פאר 
אלעס וואס ער טוט פאר די הצלחה פון די שטעטל .

יוסי שניטצלער   

 איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל קענען זיין שבועות אין שטאט 
ביים ראש ישיבה, ווי אויך אז דארט ווי איך שטיי איין זאל זיין אנגענעם און 
גענוג פלאץ פאר אלע געסט וואס קומען דארט, און שכח אייבערשטער אז 
אלעס האט זיך זייער שיין אויסגעארבעט. אזוי אויך האב איך געבעטן דעם 
אייבערשטן אז איך זאל קענען אהיים גיין מיט'ן ראש ישיבה שליט"א נאכ'ן 
דאווענען און איך זאל קענען הערן גוטע שיחות, און שכח אייבערשטער איך 
האב געקענט הערן זייער שיינע שמועסן פון דעם ראש ישיבה - עצות אין לעבן 

צו וויסן וויאזוי זיך צו פירן אין דעם טאג טעגליכן לעבן. 

יצחק אהרן וויינבערג   

א( עס איז שוין א לאנגע צייט וואס איך האב נישט קיין אייגענע קאר, איך 
האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל קענען האבן א פיינעם קאר, און שכח 

אייבערשטער אז די וואך האב איך ברוך השם באקומען א גוטע קאר.

ב( יעצט ביי די קאראנע צייט בין איך געווארן אפגעזאגט פון מיין ארבעט 
נייעם  א  פאר  אייבערשטן  דעם  געבעטן  האב  איך  אנדערע,  אסאך  ווי  אזוי 
ארבעט, און שכח אייבערשטער אז איך האב געטראפן א גוטע נייע ארבעט 

נישט ווייט פון דעם שטעטל.

מאטי היימליך   

געבעטן  האב  איך  קאליר  רויטע  א  באקומען  האט  וואסער  מיין   
דער  וואסער,  פיינע  קלארע  ווערן  צוריק  זאל  עס  אייבערשטן  דעם 
לייגן א פילטער  צו  געדאנק  א  אייבערשטער האט מיר אריינגעשיינט 
אפשר וועט עס העלפן, און שכח אייבערשטער עס האט געהאלפן אז די 

וואסער זאל ווערן צוריק קלאר. 

                    שבועות אין שטעטל
גאר א שיינער יום טוב איז פאראיבער אין שטעטל פאר 
אלע אנשי שלומינו מיט גאר שיינע תפילות, אזוי אויך איז 
מען זיך צאמגעקומען ביידע נעכט צו פארלערנען די תנאים 
און די כתובה און דערנאך האט מען געהערט התחזקות צו 

זיך באנייען און לערנען תורה שיעורים כסדרן יעדן טאג.

ביי נעילת החג האט מען ארום גערעדט פון דעם וואס 
געפראוועט  זענען  חתונות  די  וויאזוי  יעצט  זעהט  מען 
געווארן אינטער די שאטן פון קאראנא, אויף א וועג וואס 
האבן  חתונה  גאנצע  די  אז  זיין  מודה  געמיזט  האט  מען 
איז נאר געווען לשם שמים, די חתן דארף די כלה און די 
כלה דארף די חתן - אלעס ארום איז סייווי נישט געווען. 
די זעלבע שפילט זיך יעצט אפ ווען מען האט חתונה מיט 
די תורה אין דעם יום טוב שבועות, עס איז נישט דא קיין 
גרויסע צאמקום'ס עס איז נישט דא קיין באגלייטן'ס און 
עס  שבועות,  דעם  ארום  זאכן  זייטיגע  אלע  ווייטער  אזוי 
בלייבט נאר איבער זיך צו פרייען מיט די תורה אליין - צו 
אנהייבן לערנען די תורה יעדן טאג מיט א געשמאק און א 

חיות.

                          עירוב נייעס
גאר גוטע נייעס איז אריין געקומען דאנערשטאג ערב 
שבועות פון די וועד העירוב אז מען האט שוין ברוך השם 
עירוב ארום  גרויסן  ענדיגן דעם  צו  די פערמיט  באקומען 
דעם גאנצן שטעטל, יעצט ארבעט מען זייער פלייסיג עס צו 
קענען ענדיגן גאר בקרוב - עס זאל זיין אין באניץ פאר אלע 
איינוואוינער אין שטעטל פאר אלע שבתים ארום דעם יאר.   

                 נייעס אין תלמוד תורה
גוטע נייעס קומט אריין פון תלמוד תורה אז יעצט נאך 
יום טוב האט זיך געעפענט א פרישע קלאס פאר די קינדער 
אין די יארגאנג פון די בר מצוה, די ראש ישיבה שליט"א 
האט אויסגעקליבן גאר א גוטער מלמד פאר דעם אמט הר"ר 
יעקב משה אינדארסקי הי"ו, דער מלמד נעמט די קינדער 
אין פעלד רעדן צום אייבערשטן, ווי אויך גייט ער מיט די 

תלמידים הפצה.

ווי די מלמדים געבן איבער גייט נישט אריבער א טאג 
וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאל נישט רעדן מיט זיי, זיי 

מחזק זיין און מדריך זיין ווי אזוי אויפצובויען די קינדער.

זאך  זאגט שטענדיג "מיין  דער ראש ישיבה שליט"א 
איז אונזערע קינדער", איך וועל אלעס טון מיר זאלן האבן 

ערליכע קינדער.

דער אייבערשטער זאל העלפן די קינדער זאלן מצליח 
ווי דער  זיין און אויסוואקסן גרויסער ערליכער אידן אזוי 

הייליגער רבי האט געוואלט. 



ַּבִמְדָּבר, כ"ח  ַּפְרַׁשת  א'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
ִאָייר, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ְיִׁשיָבה,  ִדי  ַפאר  ְנָדָבה  ַדיין  ֶעְרַהאְלְטן  ָהאּב  ִאיְך 

ְיַיֵׁשר ּכַֹח.
ִאיְך ִוויל ִדיר ֶּבעְטן אֹויּב דּו ֶקעְנְסט ְמַחֵזק ַזיין ַדיין 
ְּברּוֶדער ... ֶער ָזאל ָהאְּבן ֶמער ַׁשְייכּות ִמיט ַזיין רֹאׁש 

ְיִׁשיָבה.
אֹויף  ֵגייט  ֶהער  ִאיְך  אּון  ַפאְרְׁשֵטיי  ִאיְך  ִווי  לֹויט 
ִאים ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן - ַאזֹוי ִווי ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער 
אֹויף ַאֶלע פּון אּוְנז. ָאֶּבער ֶהיֹות ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין 
ַׁשְייכּות ֶמער ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים ּוִּבְפַרט ִמיט ַזיין רֹאׁש 
ִדיר  ִאיְך  ֶּבעט  ְוכּו'.  ַאייְנֶגעֶגעְסן  ֶער  ֶוועְרט  ְיִׁשיָבה 
ֵזייֶער דּו ָזאְלְסט ִאים ְמַחֵזק ַזיין ֶער ָזאל רּוְפן ַזיין רֹאׁש 
ְיִׁשיָבה ְלָכל ַהָּפחֹות ֵאיין ָמאל ַא ָוואְך, אּון ַאז ֶער ֶקען 
ָנאְכַאָמאל צּו רּוְפן  ְּפרּוִּביְרן  ֶער  ָזאל  ִניְׁשט צּוקּוֶמען 

ִּביז ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען.
ְׁשַטאְרק ִזיְך אּון ְׁשַטאְרק ַדיין ַווייּב; ֶעס ִאיז "ַדיין" 
ַאְרֶּבעט ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ַא ַחיֹות ִאין ַדיין ְׁשטּוּב, ַוואְרט 
ִניְׁשט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ָזאל ֶעס טּון. ֵהייּב אֹויף ִדי מּוט 
פּון ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; ַטאְנץ ֶיעְדן ָטאג ִמיט ַדייֶנע 
ִקיְנֶדער, ַווייל ֶדער ִעיָקר אּון ֶדער ְיסֹוד פּון ַא ִאיִדיֶׁשע 
ְׁשטּוּב ִאיז ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְפֵרייִליְך אּון גּוט מּוִטיג ְוכּו'.
ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.
~~~~~~~~~~

ַּבִמְדָּבר, כ"ח  ַּפְרַׁשת  א'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
ִאָייר, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ְיִׁשיָבה,  ִדי  ַפאר  ְנָדָבה  ַדיין  ֶעְרַהאְלְטן  ָהאּב  ִאיְך 

ְיַיֵׁשר ּכַֹח.
ַאֶלע  ִמיט  ִזיְך  ִדיר ַהאְלט  ִאיְך ֶּבעט   ,... ֵטייֶעֶרער 
ַדיין  פּון  ַנַחת,  ַאזֹויִפיל  ִדיר  פּון  ֶׁשעּפ  ִאיְך  ּכֹוחֹות. 
ֵׁשייֶנע  ַדיין  פּון  ְּבִעיָקר  אּון  ֶלעְרֶנען,  אּון  ַדאֶוועֶנען 
ֲחִסיִדי'ֶׁשע ְׁשטּוּב ָוואס דּו ּבֹויְסט ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ּכֹוחֹות.

ֶיעְצט ֶווען ֶעס ִאיז ִדיר ֶעְנג ִאין ַּפְרָנָסה ֶּבעט ִאיְך 
ַאְנְטלֹויף  ַפאְרִליְרן;  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאְלְסט  דּו  ֵזייֶער  ִדיר 
ַזיי  ֶוועְסטּו ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע...  ִניְׁשט... ָנאְך ַאִּביְסל 
ֶוועט  ַאִּביְסל  ָנאְך  ַמֲעִׂשים,  גּוֶטע  ַדייֶנע  ִמיט  ַמְמִׁשיְך 

ִדיר ְגִריְנֶגער ֶוועְרן.
ֶיעְצט ֶווען ֶעס ְקֶוועְטְׁשט ִדיר ְוכּו' ֵגיי ִאין ַא ִוויְנְקל 
ָזאג:  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְקֶרעְכץ  גּוֶטע  ַא  ֶגעּב  אּון 
ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ְׁשֶווער!  ַאזֹוי  ִמיר  ִאיז  ֶעס  "ַטאֶטע! 
ֶוועְרֶטער  ָּפאר  ִדי  ִמיט  ְוכּו';  ְוכּו',  ֶמער",  ִניְׁשט  ֶקען 

ֶוועְסטּו ֶגעְּבן ַא ָׁשאְקל ַאֶלע ִהיְמֶלען...
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה 

ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.
~~~~~~~~~~

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך, ט"ז 
ִסיָון, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶנעְּבן  וואֹויֶנען  ֵגיין  צּוִריק  ִוויל  ִּתְחֶי'  ַווייּב  ַדיין 
ִאיז  ִזי  ְפֵרייִליְך,  ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ַווייל  ִמְׁשָּפָחה  ִאיר 
ַמאְך  ְוכּו';  ִקיְנֶדער  ִדי  ִמיט  ִאיֶּבעְרֶגעְׁשְטֶרעְנְגט 
ְּבַלייְּבן  צּו  ַזיין  ַמְסִּכים  ִזי  ֶוועט  ַווייּב  ַדיין  ְפֵרייִליְך 
וואֹויֶנען ִאין... ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ִקידּוִׁשין 
לד:(: "ִאָּׁשה - ַּבֲעָלּה ִמַּׂשְמָחּה", ָדאס ִאיז ֶדער ַאְרֶּבעט 

פּוֶנעם ַמאן - ְפֵרייִליְך ַמאְכן ִדי ַווייּב.
ַּפְרָנָסה,  ִאין  אֹויְך  ַפאְרִדיֶנען  ֶוועְסטּו  ִמֶּזה  חּוץ 
ִּדי  ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון  ֶגעָזאְגט ַפאר  ָרָבא ָהאט  ִווי  ַאזֹוי 
ִּכי  ִלְנַׁשְיכּו,  ְמִציָעא נט.(: "אֹוִקירּו  )ָּבָבא  ְׁשָטאט ְמחּוָזא 
ֶוועט  ַווייֶּבער  ַאייֶעֶרע  ְמַכֵּבד  ַזייט  ְּדִתְתַעְתרּו",  ֵהיִכי 
ַמאְכן,  ְפֵרייִליְך  ִאיר  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ַרייְך;  ֶוועְרן  ִאיר 
דּו ֶוועְסט ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִאיר ֶוועט ִזי ַמְסִּכים ַזיין צּו 

ְּבַלייְּבן ִמיט ִדיר וואֹויֶנען וואּו דּו ִוויְלְסט.
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין 

ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

~~~~~~~~~~

       ראש ישיבה שליט"א
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