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6יעקב משה אינדארסקי
א) מיין וואסער אינדערהיים האט זיך אפגעשטעלט  -עס איז נישט געקומען מער
קיין וואסער פונעם קוואל ,גלייך האב איך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן ער זאל
מיר העלפן איך זאל קענען האבן וואסער פאר מיר און פאר די גאנצע משפחה ,שכח
אייבערשטער אז איך האב געקענט טרעפן א אינגערמאן וואס זאל אריבער קומען און עס
קומען פאררעכטן ,און ביז אפאר מינוט האט ער עס פארראכטן ,און עס האט ברוך השם
ווייטער אנגעהויבן צו קומען פיינע פרישע וואסער .שכח אייבערשטער!
ב) פארגאנגענעם מיטוואך בין איך אריין געפארן מיט די ישיבה קטנה בחורים צום
שיעור אין ישיבה ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל גלייך טרעפן פארקינג
נעבן די ישיבה ,און זיך נישט דארפן זיך ארום דרייען און פארלירן טייערע צייט פון מיר
און פון די בחורים ,שכח אייבערשטער מען איז אנגעקומען און גלייך האט מען געטראפן
פארקינג.

6סענדי ראטה
מיין טאכטער האט באקומען אן אינפעקשן ל"ע ,דער דאקטער האט געהייסן גלייך
אריינפירן אין שפיטאל ,און דארט האבן זיי געזאגט אז עס זעהט אויס זייער שרעקעדיג,
און מען מוז גיין צו א גרעסערע שפיטאל ,איך האב א גאנצן צייט געבעטן דעם אייבערשטן
אז אלעס זאל זיין גוט און זי זאל שוין קענען אהיים קומען פון שפיטאל געזונט און
שטארק ווי אמשנעלסטן ,אויך איז דאס געווען פאר יום טוב שבועות ,און איך האב זייער
שטארק געוואלט זיין אין שטעטל פאר יום טוב.
למעשה האט עס גענומען אפאר טעג ווילאנג זיי האבן געמאכט זייערע טעסטן וואס
מען דארף מאכן ,נאך אפאר טעג זענען זיי געקומען זאגן אז זיי גייען נישט ארויס לאזן
פאר א וואך צוויי ,ווייל זיי זענען נאך אלץ נישט קלאר וואס דאס איז ,איך האב ווייטער
געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל יא קענען ארויס גיין פון שפיטאל ווי שנעלער ,נאך
אפאר טעג זענען זיי געקומען זאגן אז מיר האבן א גרויסע נס אז מען האט דאס געכאפט
באצייטענס ,און די אינפעקשן האט זיך נאכנישט אריינגעכאפט אין די בלוט ,וואס
דעמאלטס איז דאס אסאך שווערער צו היילן .אבער זיי האבן נאך אלץ ג'עצה'ט מען זאל
בלייבן נאך אפאר וואכן אין שפיטאל .שבת פאר יום טוב האב איך אסאך געבעטן דעם
אייבערשטן מען זאל מיר נאך ארויס לאזן מארגן ערב יום טוב ,למעשה זונטאג אינדערפרי
האט פאסירט א נס ,זיי זענען מיר געקומען זאגן אז איך קען רואיג אהיים גיין ,נאר איך
זאל מאכן זיכער צו ווייטער געבן די מעדעצינען אינדערהיים .שכח אייבערשטער פאר
דעם גרויסן נס!

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

אייזיק ראטה נ"י וזוגתו פייגא יוטא תחי'

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד
און פון אלע קינדער געזונטערהייט.

קביעת מזוזה ביים בית הדפוס אין שטעטל
פארגאנגענעם ערב שבת קודש פרשת נשא איז דער ראש
ישיבה שליט"א אריבער געקומען צום בנין פון קרן הדפסה וואס איז
אינטערן בית המדרש ,צו קומען מיטהאלטן די אקטיוויטעטן פונעם
קרן הדפסה פונדערנאנט.
צום ערשט האט דער ראש ישיבה שליט"א געלייגט מזוזות
אויף די נייע טירן ,דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך
אומגעקוקט אויף די פילע מאשינען ,און געהערט א באריכט איבער
די נייע מאשינען וואס קומען צו בעזרת השם.
אויך איז געווארן אויסגעשמועסט מיטן ראש ישיבה שליט"א
איבער נאך פארשידענע געדאנקען מיט וואס מ'קען העלפן בעסער
מאכן דעם בית הדפוס ,צו קענען דריקן נאך מער ספרים און
קונטרסים ,צו מחיה זיין די גאנצע וועלט מיט די לעכטיג עצות פון
הייליג'ן רבי'ן.
אזוי אויך האט מען געוויזן פארן ראש ישיבה שליט"א די ארבעט
וואס ווערט יעצט דורכגעפירט אינעם בית הדפוס איבערצומאכן
די עלעקטריק אינעם בנין ,כדי עס זאל קענען דערהייבן די פילע
פרישע גרויסע מאשינען וואס מ'גייט מיטן אייבערשטענ'ס הילף
אריינברענגען.
די קרן הדפסה אין שטעטל איז דער צענטער פון וואו די פילע
הדפסה און הפצה אקטיוויטעטן גייען ארויס ,דא ווערט געדרוקט
טויזנטער קאפיעס פון די פולע ספרים און קונטרסים ,און דאס
ווערט פארשפרייט דורך די חשובע מפיצים אין אלע געגענטער,
און ברענגט אריין די ליכטיגקייט און עצות פון הייליג'ן רבי'ן צו
טויזענטער שטובער.
אזוי אויך ווערט דא געדריקט די צענדליגע טויזנטער קאפיעס
פון די פילע גליונות און קונטרסים וואס ווערט פארשפרייט
וועכענטליך אין די בתי מדרשים ,און אזוי אויך ווערט עס געשיקט
אויף די פאסט דורך סובסקריבשאנס און דורכ'ן נייעם אויפגעכאפטן
וועבסייט.

א וועלט פון חיזוק קאמפיין תשפ"א
ווי אלע האלטן מיט גרייט מען זיך צום יערליכן קאמפיין פאר
די הייליגע מוסדות ,געלויבט דעם אויבערשטן אז די קאמפיינס פון
די לעצטע פאר יאר זענען געקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחה;
די קאמפיינס זענען ברוך השם געווען א שטארקע הילף פאר דער
ראש ישיבה שליט"א אז ער זאל קענען ווייטער אנגיין מיט די
הייליגע ארבעט פון אויפשטעלן מוסדות החינוך ,צו מחנך זיין די
קומענדיגע דורות אויפן ערליכן וועג ווי דער הייליגער רבי זי"ע
האט אונז געלערנט אויף די יסודות וואס מוהרא"ש זי"ע האט אונז
אוועק געשטעלט ,אזוי אויך מיט די ארבעט פון פארשפרייטן דאס
לעכטיגקייט פון הייליגן רבי'ן אויף דער גאנצער וועלט.
היי יאר מאכט מען בעזרת השם יתברך א פרישע קאמפיין -
אבער דאס מאל מיט פילע חידושים און נייע געדאנקען .דער נאמען
פונעם קאמפיין "א וועלט פון חיזוק"  -רעדט שוין פאר זיך אליינס.
קומענדיגע וואך וועט פארקומען אין שטעטל א מסיבות הכרת
הטוב פאר אלע וואס האבן ארויס געהאלפן מיט די קאמפיין פאריגע
יאר ,עס וועט פארטיילט ווערן שיינע מתנות און תעודות פאר אלע
וואס האבן אנטייל גענומען אינעם קאמפיין ,און דאס וועט אויך זיין
א חיזוק צו ארויסהעלפן פאר דעם היי יעריגן קאמפיין וואס וועט
פארקומען קומענדיגן דינסטאג און מיטוואך פרשת קרח הבעל"ט.
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל אלץ קענען האבן די
זכיה ארויסצוהעלפן דעם הייליגן רבינ'ס מוסדות ,פון וואו עס קומט
ארויס חיזוק פאר די גאנצע וועלט.

א בריוו

לֹותָך ,ט"ז ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
קֹוב ַע
ארץ :זַ יי זִ יְך ֵ
יפענִ יׁש פּון ַמיין ַה ְ
ייער פּון ִדי ִט ֶ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר זֵ ֶ
אכט ִאין ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש  -צּו
ער ְפ ִרי ָא ֶדער ַּביינַ ְ
ַא ִׁשיעּורָ ,א ֶדער ִאינְ ֶד ְ
עטל
ארק ַאז ַאלֶ ע ִאינְ גֶ עלַ ייט ִאין ְׁש ֶט ְ
ערנֶ ען גְ ָמ ָראִ .איְך ִוויל ַאזֹוי ְׁש ַט ְ
לֶ ְ
ערנֶ עןָ ,א ֶדער ִמיט ַא
אכט  -לֶ ְ
ער ְפ ִרי ָא ֶדער ַּביינַ ְ
קּומען ָא ֶדער ִאינְ ֶד ְ
זָ אלְ ן ֶ
יצן ַּביים ִׁשיעּור גְ ָמ ָרא.
רּותא ָא ֶדער זִ ְ
ַח ְב ָ
ּוּת ִפלָ ה,
ּתֹורה ְ
יסל ָ
ייּבןָ ,דאס ִּב ְ
ער ְּבלַ ְ
יּב ְ
נָ אר ָדאס ֶוועט פּון אּונְ ז ִא ֶ
טֹובלְ 'ט זִ יְךִ ,די ְּפרּוטֹות
ּבֹודדּותִ ,די ִמ ְק ֶוה ָוואס ֶמען ֵ
יסל ִה ְת ְ
ָדאס ִּב ְ
ייּבן.
טֹובים; נָ אר ָדאס ֶוועט פּון אּונְ ז ְּבלַ ְ
ַפאר ְצ ָד ָקהַׁ ,ש ָּב ִתים אּון יָ ִמים ִ
עק ְסט
עדע ָוואְך ַא ֶט ְ
רּודערְׁ ,ש ַרייּב ִמיר יֶ ֶ
ייע ֶרער ְּב ֶ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵט ֶ
ויפיל
ערנְ ְסט אּון ִו ִ
ימעיל ָא ֶדער ַא ְּב ִריוו ָ -וואס דּו לֶ ְ
עס ְידזְ ׁשַ ,אן ִא ֶ
ֶמ ִ
ימאן -
יׁשט זַ יין ַאן ָא ִר ַ
ארק דּו זָ אלְ ְסט נִ ְ
ערנְ ְסט; ִאיְך ִוויל ַאזֹוי ְׁש ַט ְ
דּו לֶ ְ
אקעט פּון ְּת ִפלָ ה.
ּתֹורה ,נַ ֶ
אקעט פּון ָ
נַ ֶ
אסט ַא
ייסט צּו ַא ִׁשיעּורָ ,א ֶדער אֹויּב דּו ָה ְ
ְׁש ַרייּב ִמיר אֹויּב דּו גֵ ְ
ועסטּו ִמיר ְמ ַחיֶ ' זַ יין.
רּותא ֶ -ו ְ
ַח ְב ָ
~~~
לֹותָך ,ט"ז ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
מֹוה ָרא"ׁש ְּב ֶרענְ גְ ט פּון ַה ַּצ ִּדיק ֶר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ֶר ִּבי נַ ְח ָמן זִ ְכרֹונֹו
ֲ
בּוׁשהַ ,אזֹוי
אכן ַא ֶד ֶרְך ְּכ ָ
יח ֶוועט ַמ ְ
"מ ִׁש ַ
לִ ְב ָר ָכהֶ ,ער ָהאט גֶ עזָ אגְ טָ :
עדער ֵאיינֶ ער גֵ יין
עדן ָטאג ֶ -וועט יֶ ֶ
עדער ִאיד לֵ ייגְ ט ְּת ִפילִ ין יֶ ְ
ִווי יֶ ֶ
עדער ֶוועט טּון".
ּבֹודדּותֶ ,עס ֶוועט זַ יין ַא זַ אְך ָוואס יֶ ֶ
ִה ְת ְ
קּומען? ִמיר ֶקענֶ ען ֶעס
יח ֶוועט ֶ
ואר ְטן ִּביז ָמ ִׁש ַ
ארף ֶמען ַו ְ
ָוואס ַד ְ
עדן ָטאגָ ,חק ְוֹלא יַ ֲעבֹר,
עצט טּון; זָ אלְ ְסטּו זִ יְך צּוגֶ עוואֹוינֶ ען יֶ ְ
ׁשֹוין יֶ ְ
ער ְׁש ְטן ַאז דּו
ייּב ְ
אצ ְירן ִאין ַדיין ֶפעלְ דֶּ .בעט ֶדעם ֵא ֶ
יסל ְׁש ַּפ ִ
צּו גֵ יין ַא ִּב ְ
עּבן
עּבינְ ְדן צּום ֶר ִּבי'ןַ ,אלֶ ע זָ אלְ ן לֶ ְ
ייּבן צּוגֶ ִ
ִמיט ַדיינֶ ע דֹורֹות זָ אלְ ן ְּבלַ ְ
יט'ן ֶר ִּבי'ן ,טּון ֶדעם ֶר ִּבינְ 'ס ֵעצֹות.
ִמ ְ
עטל פּון
עדן צּו ִדי ַאיינְ וואֹוינֶ ער פּון ְׁש ֶט ְ
ִאיְך ֶוועל ַאזֹוי ַסאְך ֶר ְ
ערע ְּב ֵר ָירהִ ,איר ַאלֶ ע
אּבן ַקיין ַאנְ ֶד ֶ
יׁשט ָה ְ
ּבֹודדּות ִּ -ביז ִאיר ֶוועט נִ ְ
ִה ְת ְ
ערן ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער; ַאלֶ ע ֶוועלְ ן גֵ יין
ּבֹודדּותִ ,די ֶעלְ ֶט ְ
ֶוועלְ ן גֵ יין ִה ְת ְ
לּופט פּון גַ ן ֵע ֶדן.
עטל ַא ְ
ּבֹודד זַ ייןֶ ,עס ֶוועט זִ יְך ְׁש ִּפ ְירן ִאין ְׁש ֶט ְ
זִ יְך ִמ ְת ֵ
~~~
לֹותָך ,ט"ז ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאיר
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
עטל,
עצט ַא ִד ָירה ִאין ְׁש ֶט ְ
קֹויפ ְסט יֶ ְ
ְ
ייער ַאז דּו
ִאיְך ְפ ֵריי זִ יְך זֵ ֶ
ויסן ִדי ַּת ָּקנֹות פּון
אר ְפ ְסטּו ִו ְ
קּומ ְסט וואֹוינֶ ען ִאין ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ בַ ,ד ְ
דּו ְ
אּונְ זֶ ער ְׁש ָטאט.
מֹוסר נֶ ֶפׁש
ארף זִ יְך ֵ
אּבן ָׁשלֹום ַּביִ תֶ ,מען ַד ְ
ארף ֶמען ָה ְ
ַּביי אּונְ ז ַד ְ

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

עדן ֵׁשיין צּו ִדי ַווייּבֶ ,מען מּוז ְמ ַכ ֵּבד
זַ יין אֹויף ָׁשלֹום ַּביִ תֶ .מען מּוז ֶר ְ
זַ יין ִדי ַווייּב; ָדאס ִאיז ַּביי אּונְ ז ַא יְ סֹוד ַהיְ סֹודֹותֶ .דער ֶר ִּבי ָהאט
יכער ִאיד;
עׁש ֶטעלְ ט ָׁשלֹום ַּביִ ת ַפאר ַא יְ סֹוד צּו זַ יין ַאן ֶע ְרלִ ֶ
ועקגֶ ְ
ַא ֶו ְ
יכל
יׁשט ַאלֶ ע ָדאס ְמ ַקיֵ יםָ ,א ֶּבער ִאין ֵה ַ
יידער ִאין ְּב ֶר ְסלֶ ב זֶ ענֶ ען נִ ְ
לֵ ֶ
מֹוסר נֶ ֶפׁש אֹויף ֶדעם.
קֹודׁש ִאיז ֶמען זִ יְך ֵ
ַה ֶ
אּבן
יטן פּון ִדי ַאלֶ ע ֵּכלִ ים ָוואס ָה ְ
עה ְ
ַאז ַדיין הֹויז ֶוועט זַ יין ָא ְּפגֶ ִ
קּומען צּו ִדיר אֹויף ַא ַּבאזּוְךִ ,איְך
דֹומה ֶ -וועל ִאיְך ֶ
ערנֶ עט ְו ַכ ֶ
ִאינְ ֶט ְ
ערלָ אזְ ן ַא ְּב ָר ָכה ַּביי ִדיר ִאין ְׁשטּוּב.
יּב ְ
ֶוועל ִא ֶ
~~~
לֹותָך ,ט"ז ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
וואֹויל ִאיז ִדיר אּון וואֹויל ִאיז ַדיין ֵחלֶ ק ַאז דּו לֵ ייגְ ְסט ַא ַריין ִאין
ייסט ִמיט זֵ יי
ּבֹודדּות; דּו גֵ ְ
בֹודה פּון ִה ְת ְ
ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדער ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲע ָ
ערנְ ְסט זֵ יי אֹויס ִווי
ּבֹודדּות ,דּו לֶ ְ
אכ ְסט ִמיט זֵ יי ִה ְת ְ
ִאין ֶפעלְ ד ,דּו ַמ ְ
עדע ְּפ ַרט אּון ְּפ ַרט.
ער ְׁש ְטן אֹויף יֶ ֶ
ייּב ְ
ַאזֹוי צּו ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵא ֶ
אריגֶ ע ָוואְך ַׁש ָּבת ַפאר ִדי ִאינְ גֶ עלַ ייט ִאין
ער ֵציילְ ט ָפ ִ
ִאיְך ָהאּב ֶד ְ
עצט
ייסט ִמיט ַדיין זּון ִאין ֶפעלְ ד ,דּו זֶ ְ
עטל ַדיין ַהנְ ָהגָ הַ ,אז דּו גֵ ְ
ְׁש ֶט ְ
ער ְׁש ְטן
ייּב ְ
זִ יְך ַא ֶוועק אֹויף ִדי גְ ָראז ִמיט ִאים אּון דּו ַדאנְ ְק ְסט ֶדעם ֵא ֶ
אּפל ,דּו ַדאנְ ְק ְסט ֶדעם
ייּב ְסט ָאן ַּביים ַק ְ
ִמיט ִאים אֹויף ַאלֶ עס .דּו ֵה ְ
אּפלָ ,האר אּון
ער ְׁש ֶטער ִאיְך ָהאּב ַא ַק ְ
ייּב ְ
ער ְׁש ְטן" :יְ יַ ֶׁשר ּכ ַֹח ֵא ֶ
ייּב ְ
ֵא ֶ
וייטער; ִדי
אקןֵּ ,פיאֹות" ,אּון ַאזֹוי ַו ֶ
אֹויע ְרן ,נָ אז ,מֹוילַּ ,ב ְ
ֶ
ַא ָקאּפ;
אּבן
יכע ָה ְ
וארן פּון ֶדעםֶ ,ע ְטלִ ֶ
עו ְ
עֹורר גֶ ָ
ייער נִ ְת ֵ
ִאינְ גֶ עלַ ייט זֶ ענֶ ען זֵ ֶ
ייע ֶרע ְקלֵ יינֶ ע
עהֹויּבן טּון ִמיט זֵ ֶ
ְ
אּבן ָדאס ָאנְ גֶ
יּבן ַאז זֵ יי ָה ְ
עׁש ִר ְ
ִמיר גֶ ְ
ִקינְ ֶדער.
עטל
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ַאז ַאלֶ ע ִמ ְׁש ָּפחֹות ִאין ְׁש ֶט ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
עטל ָהאט נָ אר ִדי ֵאיין ַמ ֲעלָ הַ ,אז ֶמען ֶקען
זָ אלְ ן ַאזֹוי טּוןִ ,די גַ אנְ ֶצע ְׁש ֶט ְ
ואק ְסן אֹויף ִמיט ֱאמּונָ הִ ,די
ער ְׁש ְטןִ .די ִקינְ ֶדער ַו ְ
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
עּבן ִמ ְ
לֶ ְ
יׁש ָטא
לּופט ִאיז ֵריין; נִ ְ
עווען ֱאמּונָ הִ ,די ְ
ערס ִּפילֶ ֶ
יט ֶׁש ְ
ְמלַ ְמ ִדים אּון ִט ְ
ַקיין ִה ְס ַּת ְּכלּות ֲאסּורֹות.
אכן.
גּוטע זַ ְ
נּוצט אֹויס ִדי ְּפלַ אץ אֹויף ֶ
וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ְ
~~~

דער הייליגע רבי האט זיך אמאל אויסגעדריקט :ביי וועם איך נעם.

וועלכע פון די פיר
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א) וועט האבן הצלחה
ב) געב איך

ג) וועט האבן יראת שמים
ד) וועט לעבן לאנג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז פייגי וויינבערג תחי'
קרית ברסלב ליבערטי
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

דורך תפלה קען מען צוקומען צו אלעס
"א וועלט פון חיזוק"
קומענדיגן דינסטאג און
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געטרייע חבר ,וואס העלפט שטענדיג ארויס דעם שטעטל

החתן לייבי ראטה נ"י

צום שידוך שליסן למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קיימא א בנין עדי עד.

