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א
פון
6שמעון קרדוזו
שוין א לאנגע צייט וואס איך בעט דעם אייבערשטן איך זאל האבן לייסענס
פאר א קאר ,פארגאנגענעם וואך בין איך אראפ געפארן צו מאכן גיין די ראוד
טעסט ,איך האב אסאך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס דורך מאכן ,און
נישט דארפן עס איבערמאכן אפאר מאל ,ווייל מען הערט פון אסאך אינגעלייט
וואס דארפן עס איבער מאכן צענדליגע מאל ,שכח אייבערשטער איך האב עס
דורך געמאכט ביים ערשטן מאל אן קיין שום שוועריקייטן.
6יצחק אהרן וויינבערג
ביי די גאס ווי איך וואוין איז געווען גאר אסאך לעכער אויפן ראוד וואס
האט זייער שווער געמאכט דאס פארן יעדן טאג ,איך האב אסאך געבעטן דעם
אייבערשטן מען זאל עס קומען פאררעכטן ווי אמשנעלסטן ,איין טאג דעם
פארגאנגענעם וואך שטיי איך אויף און איך זעה די שטאט באאמטע האבן אראפ
געשיקט א שטאב פון ארבעטער און זיי פאררעכטן דעם גאנצן ראוד אויף מיין
גאס ,שכח אייבערשטער!
6הערשי שניטצלער
א) איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל קענען זיין אין וויליאמסבורג
פארגאנגענעם שבת פרשת שלח מיטהאלטן א שבת מיט'ן ראש ישיבה שליט"א,
שכח אייבערשטער איך האב געקענט אנקומען ,און מיטהאלטן דעם גאנצן שבת.
ב) שבת אינדערפרי פרשת שלח האב איך זייער שטארק געוואלט אויפשטיין
פארן דאווענען לערנען אביסל ,איך האב זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן
איך זאל קענען אויפשטיין צייטליך ,שבת אינדערפרי בין איך אויפגעשטאנען
און געהאלפן אביסל אינדערהיים און ביז איך בין אנגעקומען אין שול איז שוין
געווען ניין אזייגער .איך קום אריין זעה איך די שול איז ליידיג  -נאר איינער זיצט
דארט ,איך פרעג יענעם ווען דאווענט מען ,איך געדענק אז מען דאווענט ניין
אזייגער? זאגט ער מיר מען דאווענט צען אזייגער; גלייך האב איך געזאגט שכח
אייבערשטער ,און איך האב מיך געזעצט לערנען ביזן דאווענען ,עס האט געהאט
אלע טעמים ברוך השם.

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

פנחס דוד וועבערמאן נ"י וזוגתו יענטא תחי'

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

פארגאנגענעם זונטאג פרשת קרח איז דער ראש ישיבה
שליט"א ארויסגעקומען אין שטעטל זיך צו טרעפן מיט די הנהלה,
און אדורך גיין פארשידענע וויכטיגע ענינים וואס איז וויכטיג פאר
די עתיד פון די קהילה בכלל ,און פארן שטעטל בפרט.
מיר וועלן פרובירן אראפשרייבן די נקודות וואס ס'איז דורך
גערעדט געווארן ביים מיטינג.
א) די הנהלה איז אריין אין קאנטראקט צו קויפן די פארם
לאט ,וואס געפונט זיך אנפאנג פונעם שטעטל ,דאס איז גאר א
גרויסע שטח ,און עס וועט דארט געבויעט ווערן פארשידענע
וויכטיגע זאכן פאר די קהילה ,ווי למשל א בית החיים פארן
שטעטל ,וואס דאס איז פון די גאר וויכטיגע זאכן וואס מען
דארף האבן ,און דאס דערמאנט אונז שטענדיג דער ראש ישיבה
שליט"א אז מען זאל אלץ געדענקן פונעם תכלית וואו מען קומט
אן צום סוף.
אויך וועט מען בויען אויף דעם שטח פרישע דירות פארן
שטעטל ,און נאך פארשידענע זאכן פארן עתיד פונעם שטעטל
וואס איז נאכנישט קלאר לעת עתה.
ב) מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ווערט יעצט דורך געארבעט
די לעצטע פלענער צו בויען א מקוה טהרה פארן געברויך פונעם
ציבור ,ווי עס איז יעצט דער פלאן וועט מען בויען א מקוה טהרה
אין יעדן געגענט פונעם שטעטל ,מען וועט אנהייבן מיט איינס,
און דערנאך גיין צום נעקסטן.
ג) מען איז נאכאמאל איבערגאנגען וויפל די פרייזן זענען
אפצוקויפן א הויז פון א גוי ,און אזוי אויך די פרייזן וואס מען מעג
בעטן ווען מען פארדינגט א הויז במשך די זומער טעג.
ד) מען איז איבערגעגאנגען אלע אפציעס וואס מען זאל
טוהן מיט דעם אז ס'איז מער נישט דא קיין פלאץ פאר פרישע
קינדער וואס קומען כסדר צו צום תלמוד תורה און מיידל שולע,
מען האט אויסגעשמועסט אויב מען זאל צובויען צום יעצטיגן
בנין ,אדער עס לוינט זיך צו קויפן א פרישע בנין ,פרטים וועלן
נאכפאלגן.
ה) אזוי אויך איז מען איבערגאנגגען פארשידענע וויכטיגע
ענינים אינערהאלב די אפיס פון די מוסדות ,וואס געפונט זיך
אינעם בנין פונעם תלמוד תורה( ,וואס פון דא ווערט געטוהן
די אפיס ארבעט פאר אלע דריי מוסדות ,וויליאמסבורג  -קרית
ברסלב און קרית יואל) אנגעפירט דורך דעם חשוב'ן מנהל הר"ר
אברהם משה שטראססער שליט"א .ווי אויך האט מען יעצט
אריינגענומען א פרישער אינגערמאן אינעם אפיס וואס וועט
מיט'ן אייבערשטענ'ס הילף גאר שטארק ארויס העלפן פאר די
הצלחה פונעם מוסד.
ו) מען האט ארום גערעדט פון די חסד וואס טוט זיך שטעטל
אויף גאר א גרויסע פארנעם ,איינע פון די חשובע פרויען איז
בייגעפאלן א געדאנק אין חסד ,זי טראגט אריבער פרישע
היימישע עסן פאר די פרויען וואס זענען אין שפיטאל נאכן האבן
א קינד ,וואס דאס איז א געוואלדיגע חסד און העלפט שטארק
ארויס פאר די פרישע קימפעטארנ'ס.
אזוי אויך גייט ווייטער אן די "עזר ליולדת" ארגאנעזאציע,
אנגעפירט דורך משפחת מענדלאוויטש ,וואס פארטיילן
נאכטמאל פאר אלע קימפעטארנ'ס ,און ווי מען הערט נאך איז
דאס גאר א געוואלדיגע הילף ,און דער אייבערשטער וועט זיי
זיכער באצאלן פאר דעם מיט אלעס גוטס.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט זיך די שטעטל ווייטער בויען
גאר הערליך שיין ,אויב מיר וועלן זיך אלע האלטן צוזאמען כאיש
אחד בלב אחד.

א בריוו

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ְׁשלַ ח ְׁשנַ ת תשע"ו לפ"ק
ָמ ַרת ִּ ...ת ְחיֶ '
ואר ְטן
ארן ׁשֹוין ִדי ָוואְך ִאין ָקאנְ ְט ִרי; ִמיר ַו ְ
ֱהיֹות ִמיר ָפ ְ
ואכן ָוואס ִמיר ֶוועלְ ן ֶקענֶ ען
ׁשֹוין ַא גַ אנְ ץ יָ אר אֹויף ִדי ֶצען ָו ְ
ׁשּוטה אּון
זַ יין אֹויף ַא ְּפלַ אץ וואּו ֶמען ִאיז זִ יְך ְמ ַחזֵ ק ֶּב ֱאמּונָ ה ְּפ ָ
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט אּונְ ז
ִמיט ַאלֶ ע ֵעצֹות פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן ַאזֹוי ִווי ֲ
עטן ַאז
ארק ֶּב ְ
ייער ְׁש ַט ְ
ארן ִ -וויל ִאיְך ַאייְך זֵ ֶ
ערנְ ט ַאלֶ ע יָ ְ
גֶ עלֶ ְ
וייטן; לְ ָמ ָׁשלֶ ,עס ִאיז
נּומען ִמיט ַא ְצ ֵו ְ
אר ֶ
יׁשט זַ יין ַפ ְ
ֶמען זָ אל נִ ְ
יצן ַּביי ִדי ִס ְיר ְקל אּון
רֹויען זִ ְ
ויסע ָקאנְ ְט ִריס ָוואס ִדי ְפ ֶ
עו ֶ
ָדא גֶ ִ
עדעס ָמאל ֶווען ַא ְפרֹוי
וייטן ,יֶ ֶ
עדט ֵאיינֶ ע ֶדעם ְצ ֵו ְ
אר ְ
ֶמען ַּב ֶ
יצט,
ְׁש ֶטעלְ ט זִ יְך אֹויף אּון גֵ ייט ַא ֶוועק פּון ִדי ִרינְ ג וואּו ֶמען זִ ְ
עדן אֹויף ִאיר אּון ַאזֹוי טּוט ֶמען ַא גַ אנְ ץ
ייּבט ֶמען ָאן ֶר ְ
ֵה ְ
זּוכט נָ אר ֶווער ֶעס ֶקען זִ יְך ֶׁשענֶ ער ָאנְ טּון,
עדע ְפרֹוי ְ
זּומער ,יֶ ֶ
ֶ
ייער גְ רֹויס ְוכּו' ְוכּו'.
יׁשן ִאיז זֵ ֶ
עט ְ
אמ ֶּפ ִ
אּון ִדי ָק ְ
נּומען ִמיט
אר ֶ
יׁשט זַ יין ַפ ְ
ָא ֶּבער ַּביי אּונְ ז ִוויל ִאיְך זָ אל ֶמען נִ ְ
ויסן זָ אלְ ט ִאיר ַאז ִדי ַאלֶ ע ָוואס ְּב ֶרענְ גֶ ען לָ ׁשֹון
וייטןִ .ו ְ
ַא ְצ ֵו ְ
עדן ִ -די
ארגְ ן זִ יְך ַפאר יֶ ְ
וייטן אּון זָ ְ
עכן ַא ְצ ֵו ְ
עּב ְ
ָה ָרע'סַּ ,באנֶ ֶ
יׁשט; ֶווען ִאיר גֶ עפּונְ ט
ערט נִ ְ
עדן אֹויף ַאייְך אֹויְך ֶווען ִאיר ֶה ְ
ֶר ְ
עּבעְך.
זִ יְך ִאין ָּבאנְ גֶ עלָ אֹו זֶ ענְ ט ִאיר ִדי נֶ ֶ
עדענְ ֶקען ָוואס ִאיְך ְׁש ַרייּב ַאייְך'ִ :די
ִאיר זָ אלְ ט גּוט גֶ ֶ
אסט'; ִדי ֶׁשענְ ְס ֶטע
אסטִ ,די ְט ָראגְ ן ִדי ָּפ ְ
ָוואס ְּב ֶרענְ גֶ ען ִדי ָּפ ְ
וייטן אּון
זַ אְך ִאיז ֶווען ֶמען ֶהעלְ ְפט ַארֹויס ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצ ֵו ְ
ערט ִווי
אסט ְט ֶרעגֶ ער; ַאז ִאיר ֶה ְ
יׁשט צּו זַ יין ִדי ָּפ ְ
זּוכט נִ ְ
ֶמען ְ
לֹויפן ִאין
ְ
יׁשט
אר ְפט ִאיר נִ ְ
וייטןַ ,ד ְ
אֹויפ'ן ְצ ֵו ְ
ְ
עדט
ֵאיינֶ ער ֶר ְ
וייסט ָוואס יֶ ענֶ ער
ער ֵציילְ ן ַפאר יֶ ענֶ עם אּון זָ אגְ ן" :דּו ֵו ְ
ָדאס ֶד ְ
עדט אֹויף ִדירַ "?...ווייל ִדי ָוואס ְט ָראגְ ן אּון ְּב ֶרענְ גֶ ען ִ -די
ֶר ְ
אכן ָאן ַאלֶ ע ָח ְר ָּבנֹות.
ַמ ְ
אּבן
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר זָ אלְ ן ָה ְ
ייּב ְ
ַא גַ אנְ ץ יָ אר ֶּבעט ִאיְך ֶדעם ֵא ֶ
זּומערִ ,מיט יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם אּון ִמיט ָׁשלֹום; ִאיְך ֵוויין
ַא ֵׁשיינֶ ע ֶ
אר ְט ָראגְ ן אּון זִ יְך
ער ְׁש ְטן ַאז ֶמען זָ אל זִ יְך ַפ ְ
ייּב ְ
עדן ָטאג צּום ֵא ֶ
יֶ ְ
(ס ֶפר ַה ִמידֹות אֹות ְמ ִר ָיבהִ ,ס ָימן סו):
יׁשט ְק ִריגְ ןֶ .דער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ֵ
נִ ְ
יבה ָׁשם ַה ָּׂש ָטן"ַ ,א ְּפלַ אץ וואּו ֶמען ְק ִריגְ ט זִ יְך -
"ּב ָמקֹום ְמ ִר ָ
ְ
לֹויפן; ֶעס
ארף ֶמען ַאנְ ְט ְ
ארט ִאיז ֶדער ָׂש ָטן .פּון ַאזַ א ְּפלַ אץ ַד ְ
ָד ְ
מֹוה ָרא"ׁש
צּוׁש ֶטעלְ ן ַא ְק ִהילָ ה ַאזֹוי ִווי ֲ
אֹויפ ְ
ְ
עּבן
גֵ ייט ִמיר ִאין לֶ ְ
עדן
ערנְ ט; ִאיְך ְׁש ֵּפיי ְּבלּוט יֶ ְ
אֹויסגֶ עלֶ ְ
ְ
זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה ָהאט אּונְ ז
אּבן ַא ְּפלַ אץ
מֹוסדֹות זָ אלְ ן ָאנְ גֵ יין ְּכ ֵדי ִמיר זָ אלְ ן ָה ְ
ָטאג ַאז ִדי ְ
זּוכן
רֹויען ֶוועלְ ן נָ אר ְ
ערע ִקינְ ֶדער ,אּון אֹויּב ַאלֶ ע ְפ ֶ
ַפאר אּונְ זֶ ֶ
גּוטס
עּבן ְּב ָׁשלֹום אּון ִווי ֶמען ֶקען נָ אר זֶ ען ָדאס ְ
ִווי ֶמען ֶקען לֶ ְ
עווען.
עדן ֵאיינֶ עםָ ,וואלְ ט ִמיר גְ ִרינְ גֶ ער גֶ ֶ
פּון יֶ ְ
ערס
ֶר ִּבי נָ ָתן ָהאט גֶ עזָ אגְ ט"ֶ :ווען ִאיְך זֶ ע ְצ ֵוויי ְט ֶרעגֶ ְ
עווען ֶר ִּבי
עכט ֶעס ִמיר ַּביי ִדי זַ ייט"; ָדאס ִאיז גֶ ֶ
ְק ִריגְ ן זִ יְךְׁ ,ש ֶט ְ
נָ ָתןֶ ,עס ָהאט ִאים ֵוויי גֶ עטּון ַאז ְצ ֵוויי ִא ְידן ְק ִריגְ ן זִ יְךֲ ,א ִפילּו

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

'ע ֶמענְ ְט ְׁשן -
ׁשּוט ֶ
יׁשט ,אּון ֲא ִפילּו זֵ יי זֶ ענֶ ען ָּפ ְ
ֶער ֶקען זֵ יי נִ ְ
יּבה,
קּומען ָדא נָ אר ַפאר ֵאיין ִס ָ
ערס'ָּ ,כל ְׁש ֵּכן ַאז ִמיר ֶ
'ט ֶרעגֶ ְ
ְ
זּוכן ִדי
אר ְפן ִמיר נָ אר ְ
עּבןַ ,ד ְ
עּבן ַא גּוט לֶ ְ
ַווייל ִמיר ִווילְ ן לֶ ְ
עדן ֵאיינֶ עם.
גּוטס פּון יֶ ְ
ְ
עדט ֶדעם אּון ֶדער
אר ְ
ערן ִווי ֶדער ַּב ֶ
ֶעס ֶע ְקלְ ט צּו ֶה ְ
יׁשט ִדי
ויסן זָ אלְ ט ִאיר ַאז ֵקיינֶ ער ָהאט נִ ְ
עדט ֶדעםִ ,ו ְ
אר ְ
ַּב ֶ
וייטן;
יׁשט ַאזֹוי ִווי ַא ְצ ֵו ְ
אכט נִ ְ
זֶ עלְ ֶּבע ֵמיינּונְ ג אּון ֵקיינֶ ער ְט ַר ְ
עּבט
אר ְט ָראגְ ט זִ יְך אּון ֶמען לֶ ְ
ִדי ֵׁשיינְ ֵקייט ִאיז ֶווען ֶמען ַפ ְ
ערׁש.
ְּב ָׁשלֹוםֲ ,א ִפילּו ֶמען ַהאלְ ט ַאנְ ֶד ְ
ארקִ ,איר זָ אלְ ט ַא ְכטּונְ ג
ייער ְׁש ַט ְ
אֹויְך ֶּבעט ִאיְך ַאייְך זֵ ֶ
עדענְ ְקט ָוואס
יידל; גֶ ֶ
עּבן צּו גֵ יין ִּב ְצנִ יעּות אּון זִ יְך ִפ ְירן ֵא ְ
גֶ ְ
"צנִ יעּות ֶׁש ָּב ִא ָּׁשה
(ס ֶפר ַה ִמדֹות אֹות ָּבנִ יםִ ,ס ָימן ט)ְ :
ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ֵ
יידל אּון
ְמזַ ֶּכה לָ ּה לְ ָבנִ ים ֲהגּונִ ים"ַ ,א ְפרֹוי ָוואס ִפ ְירט זִ יְך ֵא ְ
גּוטע ִקינְ ֶדער; ְצנִ יעּות ִאיז
זֹוכה זַ יין צּו ֶ
יעּות'דיג ֶוועט ֶ
ִ
ְצנִ
ויׁשן ֶמענֶ ערְ ,צנִ יעּות גֵ ייט אֹויְך ָאן ִאין ְׁשטּוּב
יׁשט נָ אר ְצ ִו ְ
נִ ְ
ייׁש ִּפיל ַּביים
רֹויען ,צּום ֵּב ְ
ויׁשן ְפ ֶ
אּון אֹויְך ֶווען ֶמען ִאיז נָ אר ְצ ִו ְ
אט ַמאר ֶר ִּבי זֵ ֶכר ַצ ִדיק לִ ְב ָר ָכה
וימען; ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַס ְ
ְׁש ִו ֶ
עידינְ ג סּוט
וימען ִמיט ַא ֶּב ִ
יׁשט ְׁש ִו ֶ
ייּבט ַאז ַא ְפרֹוי ָטאר נִ ְ
ְׁש ַר ְ
ייער ַא ְכטּונְ ג
ארף ֶמען זֵ ֶ
ַווייל ֶעס ִאיז ַא ֶּבגֶ ד ֶׁשל ְּפ ִריצּותַ .ד ְ
קּומען
עדע ְפרֹוי צּו ֶ
ארלַ אנְ ג פּון יֶ ֶ
עּבן אֹויף ֶדעם אּון ִאיְך ַפ ְ
גֶ ְ
ִמיט ַא ְׁש ִווים ְקלֵ ייד.
ער ַמאן ָהאט ִמיר גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֶעס ִאיז ְׁש ֶווער ַפאר
ַא ִאינְ גֶ ְ
וימען ִמיט ַא ְׁש ִווים ְקלֵ יידָ ,האּב ִאיְך גֶ עזָ אגְ ט:
ַא ְפרֹוי צּו ְׁש ִו ֶ
וער ְס ֶטע זַ אְך ִאיז  -זִ יְך
אכן זֶ ענֶ ען ְׁש ֶווערָ ,א ֶּבער ִדי ְׁש ֶו ְ
"א ַסאְך זַ ְ
ַ
יׁש ֵקייט,
לֹויפן פּון ִא ִיד ְ
מּוט ֶׁשען ִמיט ִקינְ ֶדער ָוואס ֶוועלְ ן ַאנְ ְט ְ
ְ
אכן ִמיט ְוכּו'".
ערן ַמ ְ
וערן ָוואס ֶעלְ ֶט ְ
יטן ֶו ְ
עה ְ
ֶמען זָ אל ָא ְּפגֶ ִ
זּומער.
גּוטן ָטאג אּון ַא גֶ עזּונְ ְטן ֶ
ַא ְ
...
יּבער
עמ ְטס ִמיט ֶדעם ְּב ִריוו ִאין ָקאנְ ְט ִרי אּון לֵ יינְ ט ֶעס ִא ֶ
נֶ ְ
ְּכ ֵס ֶדרֶ ,וועט ַאייְך גּוט זַ יין.

דער הייליגע רבי זאגט :א פלאץ וואו מען קריגט זיך
וועלכע פון די פיר
תירוצים זענען
ריכטיג?

ח דות
אפטיילונג

א) דארט געפונט זיך די שדים
ב) איז די פלאץ פון די נישט גוטע

ג) איז דא ארימקייט
ד) דארט איז דער שטן

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז שמעון אינדארסקי נ"י
תלמוד תורה היכל הקודש קרית ברסלב ליבערטי
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

מען דארף נישט ביים לערנען נאר זאגן די ווערטער

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

B&H Drygoods
קאפלעך ,ציצית ,העמעדער ,הויזן,
זאקן און אזוי ווייטער.
רופטס
משפחת ברוך יאקאבאוויטש
845-320-3332

Master Fencing
Do you need a fence
Master Fencing is herre to serve you
call us for a estimate
Avrumy Shtern
845-325-6778

