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יעקב 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.  

סענדי 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 
און  געזונט  פון שפיטאל  קומען  אהיים  קענען  שוין  זאל  זי  און  גוט  זיין  זאל  אלעס  אז 
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 
וואס  בלוט,  די  אין  אריינגעכאפט  נאכנישט  זיך  האט  אינפעקשן  די  און  באצייטענס, 
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! 

         
               

              
   קביעת מזוזה ביים בית הדפוס אין שטעטל

ראש  דער  איז  נשא  פרשת  קודש  שבת  ערב  פארגאנגענעם 
ישיבה  שליט"א אריבער געקומען צום בנין פון קרן הדפסה וואס איז 
אינטערן בית המדרש, צו קומען מיטהאלטן די אקטיוויטעטן פונעם 

קרן הדפסה פונדערנאנט.

מזוזות  געלייגט  ישיבה שליט"א  ראש  דער  צום ערשט האט 
זיך  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך  טירן,  נייע  די  אויף 
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 
און  ספרים  מער  נאך  דריקן  קענען  צו  הדפוס,  בית  דעם  מאכן 
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 
בית הדפוס איבערצומאכן  אינעם  דורכגעפירט  יעצט  ווערט  וואס 
די עלעקטריק אינעם בנין, כדי עס זאל קענען דערהייבן די פילע 
הילף  אייבערשטענ'ס  מ'גייט מיטן  וואס  גרויסע מאשינען  פרישע 

אריינברענגען.

די קרן הדפסה אין שטעטל איז דער צענטער פון וואו  די פילע 
הדפסה און הפצה אקטיוויטעטן גייען ארויס, דא ווערט געדרוקט 
דאס  און  קונטרסים,  און  ספרים  פולע  די  פון  קאפיעס  טויזנטער 
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 
פארשפרייט  ווערט  וואס  קונטרסים  און  גליונות  פילע  די  פון 
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 
די  מיט  אנגיין  ווייטער  קענען  זאל  ער  אז  שליט"א  ישיבה  ראש 
הייליגע ארבעט פון אויפשטעלן מוסדות החינוך, צו מחנך זיין די 
זי"ע  רבי  הייליגער  דער  ווי  וועג  ערליכן  אויפן  דורות  קומענדיגע 
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.

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.



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

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

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 

ְׁשַנת  ִסיָון,  ט"ז  ְּבַהֲעלֹוְתָך,  ַּפְרַׁשת  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער פּון ִדי ִטיֶפעִניׁש פּון ַמיין ַהאְרץ: ַזיי ִזיְך קֹוֵבַע 
ַא ִׁשיעּור, ָאֶדער ִאיְנֶדעְרְפִרי ָאֶדער ַּבייַנאְכט ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש - צּו 
ֶלעְרֶנען ְגָמָרא. ִאיְך ִוויל ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַאז ַאֶלע ִאיְנֶגעַלייט ִאין ְׁשֶטעְטל 
ָזאְלן קּוֶמען ָאֶדער ִאיְנֶדעְרְפִרי ָאֶדער ַּבייַנאְכט - ֶלעְרֶנען, ָאֶדער ִמיט ַא 

ַחְברּוָתא ָאֶדער ִזיְצן ַּביים ִׁשיעּור ְגָמָרא.

ָנאר ָדאס ֶוועט פּון אּוְנז ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן, ָדאס ִּביְסל ּתֹוָרה ּוְּתִפָלה, 
ָדאס ִּביְסל ִהְתּבֹוְדדּות, ִדי ִמְקֶוה ָוואס ֶמען טֹוֵבְל'ט ִזיְך, ִדי ְּפרּוטֹות 
ַפאר ְצָדָקה, ַׁשָּבִתים אּון ָיִמים טֹוִבים; ָנאר ָדאס ֶוועט פּון אּוְנז ְּבַלייְּבן.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵטייֶעֶרער ְּברּוֶדער, ְׁשַרייּב ִמיר ֶיעֶדע ָוואְך ַא ֶטעְקְסט 
ֶמעִסיְדְזׁש, ַאן ִאיֶמעיל ָאֶדער ַא ְּבִריוו - ָוואס דּו ֶלעְרְנְסט אּון ִוויִפיל 
דּו ֶלעְרְנְסט; ִאיְך ִוויל ַאזֹוי ְׁשַטאְרק דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ַזיין ַאן ָאִריַמאן - 

ַנאֶקעט פּון ּתֹוָרה, ַנאֶקעט פּון ְּתִפָלה.

ַא  ָהאְסט  ָאֶדער אֹויּב דּו  ִׁשיעּור,  ַא  ֵגייְסט צּו  ִמיר אֹויּב דּו  ְׁשַרייּב 
ַחְברּוָתא - ֶוועְסטּו ִמיר ְמַחֶי' ַזיין.

~ ~ ~

ְׁשַנת  ִסיָון,  ט"ז  ְּבַהֲעלֹוְתָך,  ַּפְרַׁשת  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

מֹוֲהָרא"ׁש ְּבֶרעְנְגט פּון ַהַּצִּדיק ֶרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ֶרִּבי ַנְחָמן ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ָמִׁשיַח ֶוועט ַמאְכן ַא ֶדֶרְך ְּכבּוָׁשה, ַאזֹוי 
ִווי ֶיעֶדער ִאיד ֵלייְגט ְּתִפיִלין ֶיעְדן ָטאג - ֶוועט ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֵגיין 

ִהְתּבֹוְדדּות, ֶעס ֶוועט ַזיין ַא ַזאְך ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט טּון".

ָוואס ַדאְרף ֶמען ַוואְרְטן ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען? ִמיר ֶקעֶנען ֶעס 
ׁשֹוין ֶיעְצט טּון; ָזאְלְסטּו ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ֶיעְדן ָטאג, ָחק ְוֹלא ַיֲעבֹר, 
צּו ֵגיין ַאִּביְסל ְׁשַּפאִציְרן ִאין ַדיין ֶפעְלד. ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז דּו 
ִמיט ַדייֶנע דֹורֹות ָזאְלן ְּבַלייְּבן צּוֶגעִּביְנְדן צּום ֶרִּבי'ן, ַאֶלע ָזאְלן ֶלעְּבן 

ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן, טּון ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות.

פּון  ְׁשֶטעְטל  פּון  ַאייְנוואֹויֶנער  ִדי  צּו  ֶרעְדן  ַסאְך  ַאזֹוי  ֶוועל  ִאיְך 
ִהְתּבֹוְדדּות - ִּביז ִאיר ֶוועט ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַאְנֶדעֶרע ְּבֵריָרה, ִאיר ַאֶלע 
ֶוועְלן ֵגיין ִהְתּבֹוְדדּות, ִדי ֶעְלֶטעְרן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער; ַאֶלע ֶוועְלן ֵגיין 
ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין, ֶעס ֶוועט ִזיְך ְׁשִּפיְרן ִאין ְׁשֶטעְטל ַא לּוְפט פּון ַגן ֵעֶדן.

~ ~ ~

ְׁשַנת  ִסיָון,  ט"ז  ְּבַהֲעלֹוְתָך,  ַּפְרַׁשת  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַא ִדיָרה ִאין ְׁשֶטעְטל,  ֵזייֶער ַאז דּו קֹויְפְסט ֶיעְצט  ִזיְך  ְפֵריי  ִאיְך 
דּו קּוְמְסט וואֹויֶנען ִאין ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב, ַדאְרְפְסטּו ִוויְסן ִדי ַּתָּקנֹות פּון 

אּוְנֶזער ְׁשָטאט.

ַּביי אּוְנז ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ָׁשלֹום ַּבִית, ֶמען ַדאְרף ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש 

ַזיין אֹויף ָׁשלֹום ַּבִית. ֶמען מּוז ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִדי ַווייּב, ֶמען מּוז ְמַכֵּבד 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַהְיסֹודֹות.  ְיסֹוד  ַא  אּוְנז  ַּביי  ִאיז  ָדאס  ַווייּב;  ִדי  ַזיין 
ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט ָׁשלֹום ַּבִית ַפאר ַא ְיסֹוד צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד; 
ֵלייֶדער ִאין ְּבֶרְסֶלב ֶזעֶנען ִניְׁשט ַאֶלע ָדאס ְמַקֵיים, ָאֶּבער ִאין ֵהיַכל 

ַהקֹוֶדׁש ִאיז ֶמען ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש אֹויף ֶדעם.

ַאז ַדיין הֹויז ֶוועט ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ִדי ַאֶלע ֵּכִלים ָוואס ָהאְּבן 
ִאיְנֶטעְרֶנעט ְוַכדֹוֶמה - ֶוועל ִאיְך קּוֶמען צּו ִדיר אֹויף ַא ַּבאזּוְך, ִאיְך 

ֶוועל ִאיֶּבעְרָלאְזן ַא ְּבָרָכה ַּביי ִדיר ִאין ְׁשטּוּב.

~ ~ ~

ְׁשַנת  ִסיָון,  ט"ז  ְּבַהֲעלֹוְתָך,  ַּפְרַׁשת  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן 

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

וואֹויל ִאיז ִדיר אּון וואֹויל ִאיז ַדיין ֵחֶלק ַאז דּו ֵלייְגְסט ַאַריין ִאין 
ַדייֶנע ִקיְנֶדער ִדי ֵהייִליֶגע ֲעבֹוָדה פּון ִהְתּבֹוְדדּות; דּו ֵגייְסט ִמיט ֵזיי 
ִאין ֶפעְלד, דּו ַמאְכְסט ִמיט ֵזיי ִהְתּבֹוְדדּות, דּו ֶלעְרְנְסט ֵזיי אֹויס ִווי 

ַאזֹוי צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ְּפַרט אּון ְּפַרט.

ִאיְך ָהאּב ֶדעְרֵצייְלט ָפאִריֶגע ָוואְך ַׁשָּבת ַפאר ִדי ִאיְנֶגעַלייט ִאין 
ְׁשֶטעְטל ַדיין ַהְנָהָגה, ַאז דּו ֵגייְסט ִמיט ַדיין זּון ִאין ֶפעְלד, דּו ֶזעְצט 
ִזיְך ַאֶוועק אֹויף ִדי ְגָראז ִמיט ִאים אּון דּו ַדאְנְקְסט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיט ִאים אֹויף ַאֶלעס. דּו ֵהייְּבְסט ָאן ַּביים ַקאְּפל, דּו ַדאְנְקְסט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ְיַיֶׁשר ּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיְך ָהאּב ַא ַקאְּפל, ָהאר אּון 
ִדי  ַווייֶטער;  ַאזֹוי  אּון  ֵּפיאֹות",  ַּבאְקן,  מֹויל,  ָנאז,  אֹויֶעְרן,  ָקאּפ;  ַא 
ָהאְּבן  ֶעְטִליֶכע  ֶדעם,  פּון  ֶגעָוואְרן  ִנְתעֹוֵרר  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ִאיְנֶגעַלייט 
ִמיר ֶגעְׁשִריְּבן ַאז ֵזיי ָהאְּבן ָדאס ָאְנֶגעהֹויְּבן טּון ִמיט ֵזייֶעֶרע ְקֵלייֶנע 

ִקיְנֶדער.

ְׁשֶטעְטל  ִאין  ִמְׁשָּפחֹות  ַאֶלע  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָזאְלן ַאזֹוי טּון, ִדי ַגאְנֶצע ְׁשֶטעְטל ָהאט ָנאר ִדי ֵאיין ַמֲעָלה, ַאז ֶמען ֶקען 
ִדי  ֱאמּוָנה,  ִמיט  אֹויף  ַוואְקְסן  ִקיְנֶדער  ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן 
ְמַלְמִדים אּון ִטיְטֶׁשעְרס ִּפיֶלעֶווען ֱאמּוָנה, ִדי לּוְפט ִאיז ֵריין; ִניְׁשָטא 

ַקיין ִהְסַּתְּכלּות ֲאסּורֹות.

וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ְּפַלאץ אֹויף גּוֶטע ַזאְכן.

~ ~ ~
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