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פרשת בלק, ט'ז תמוז תשפ"א לפ"ק

יוסי שניטצלער    

 ס'איז אנגעקומען די צייט וואס איך האב שוין געדארפט צוריקגעבן מיין קאר 
פאר די קאמפאני, ווער עס האלט מיט ווייסט אז ס'איז דא יעצט א מאנגל אין קארס, 
און אויב ס'איז יא דא איז עס אסאך טייערער ווי געווענליך, איך האב געבעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל קענען האבן אזא קאר וואס איך האב יעצט אבער נישט פאר א 
טייערע פרייז, למעשה האט מיר די קאמפאני געזאגט אז איך קען אויסציען די ליעס 
פון די קאר פאר נאך אפאר חדשים אבער עס וועט מן הסתם קאסטן בערך הונדערט 
דאלער מער א חודש, איך זאל אריינגעבן א אפליקאציע פאר די קאמפאני און זיי 
וועלן צוריק קומען מיט אן ענטפער אויב זיי נעמן עס אן און וויפל עס וועט קאסטן.

איך האב ווייטער געבעטן דעם אייבערשטן זיי זאלן מיר זאגן אז איך קען האבן 
זיי זענען צוריק געקומען  די קאר פאר נישט א טייערע פרייז, שכח אייבערשטער 
מיר זאגן אז איך קען ווייטער האבן די קאר, און די פרייז וועט נאר זיין מיט דרייסיג 

דאלער מער א חודש.  

ברוך יאקאבאוויטש   

 איך בין אוועק געפארן פאר אפאר טעג פון שטעטל, אנקומענדיג אהין זעה איך 
עס פעלט די בערזל פון מיין ווייב - וואס דאס האב איך זייער וויכטיג געדארפט האבן, 
איך האב געטראכט אפשר איז עס אריינגעפאלן אין די מיסט, איך האב שוין געוואלט 
אנהייבן עפענען די גארבעדזש בעגס, אבער פארן דאס טוהן האב איך שטילערהייט 
געבעטן דעם אייבערשטן "אייבערשטער העלף מיר טרעפן די בערזל גרינגערהייט 
אן קיין שוועריקייטן", איך האב געבעטן איינעם אין שטעטל זאל גיין קוקן ביי מיין 
דירה אויב עס ליגט דארט, שכח אייבערשטער מען האט עס געטראפן דארט ליגן. 

שכח אייבערשטער! 

פנחס דוד וועבערמאן   

  שבת פרשת קרח האב איך ברוך השם זוכה געווען צו מאכן א קידוש אין 
און  שווער  מיין  טוב,  למזל  געווארן  געבוירן  איז  וואס  קינד  מיין  פאר  שטעטל 
שוויגער האבן געוואלט מיטהאלטן די שמחה, איך האב אנגעהויבן זיכן א דירה 
פאר זיי וואס איז נישט ווייט פון בית המדרש  - אבער נישט געטראפן, גלייך האב 
איך מיך געכאפט אז אן תפלה גייט גארנישט, האב איך אנגעהויבן בעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל טרעפן א פיינעם דירה פאר זיי נאנט צום בית המדרש, שכח 
אייבערשטער גלייך נאכדעם האב איך געטראפן א גוטע דירה וואס איז נאכדערצו 

געווען נאנט צום בית המדרש.

         
               

              
זומער סעזאן אין שטעטל 

השם  ברוך  אנגעהויבן  זיך  האט  סעזאן  זומער  די 
מיטן גאנצן קנאק, אנשי שלומינו פון שטאט זענען ארויס 
געקומען פאר די זומער וואכן צו פארברענגן אביסל צווישן 
די גראז און ביימער, און זיך אנשעפן מיט די ריינע קלארע 
אמונה וואס דער ראש ישיבה שליט"א לייגט אריין אין אונז 

במשך די זומער טעג.

ישיבה  פון  בחורים  חשובע  די  זענען  אויך  אזוי 
ארויסגעקומען אין שטעטל, וואו זיי וועלן זיך אויפהאלטן 
במשך דעם גאנצן זומער, און עס וועט ווערן אויסגענוצט צו 
אריינכאפן פרקים משניות און בלעטער גמרא, און שפאצירן 
אין פעלד צווישן די גראז און ביימער זיך אויסשמיעסן מיטן 

אייבערשטן אלעס וואס ליגט אויפן הארץ.

דעם ערשטן שבת פרשת חקת זענען שוין די חשובע 
משפחות פון שטאט ארויסגעקומען, מען האט זוכה געווען 
צו האבן גאר א שיינער שבת מיטן ראש ישיבה שליט"א, 
שיינע  גאר  שבת  דעם  במשך  געווען  משמיע  האט  וואס 
שיעורים פון התחזקות און עצות אויף די וועג וויאזוי דער 

הייליגער רבי לערנט אונז.

פרייטאג צונאכטס איז פארגעקומען א באטע צוזאמען 
מיט א שלום זכור ביי האברך נחמן שמואל יאקאבאוויטש 
די  גערעדט  ארום  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  הי"ו, 
גרויסקייט פון עוסק זיין אין הפצה  - פארשפרייטן די עצות 
פונעם הייליגן רבי'ן פאר אנדערע, דער ראש ישיבה שליט"א 
האט ארום גערעדט די חשיבות פון משפחת יאקאבאוויטש 
וואס זענען עוסק גאר שטארק אין הפצה, און דאס דארף זיין 
די שאיפה פון יעדן איינעם, ווייל איינער וואס ברענגט צוריק 

מענטשן צום אייבערשטן איז העכער פון אלעס.

שיינע  א  פארגעקומען  איז  שחרית  פאר  אינדערפרי 
שיעור אין ספר פעולת הצדיק די גרויסקייט פון זיין ביים 
אין  שיעור  גאנצן  דעם  )זעהט  השנה  ראש  אויף  רבי'ן  הייליגן 
ספר אשר היה אל יואל(. נאכן דאווענען האט דער ראש ישיבה 
שליט"א פארגעלערנט סיפורי מעשיות מעשה י די מעשה 
סיפורי  גליון  אין  שיעור  גאנצן  דעם  )זעהט  ועני  בערגער  פונעם 

מעשיות(.

גאר  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  סעודות  שלש 
האט  רבינו  משה  וואס  דעם  פון  גערעדט  ארום  שטארק 
אויפגעהאנגען א קופערנע שלאנג און ווער עס האט געקוקט 
אויף דעם איז געווארן אויסגעהיילט, דאס איז געווען צו 
לערנען ווען מען דארף א ישועה דארף מען ארויף קוקן צום 
אייבערשטן און זיך פארלאזן נאר אויף אים )זעהט דעם גאנצן 

שיעור אין ספר אשר היה אל יואל(.

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  מלכה  מלוה  ביי 
פארציילט דריי מעשיות פון צדיקים ארויסברענגענדיג אז 
א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט אויפרעגן ווען עפעס גייט 
נישט וויאזוי מען וויל, נאר שטענדיג זיך פארלאזן נאר אויפן 

אייבערשטן )הערט דעם גאנצע שיעור אויף קול ברסלב(.  

ברוכים הבאים בשם השם
מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען 

א חשובע משפחה וואס האט זיך 
אהערגעצויגן   

אברהם דוד לאקס נ"י וזוגתו שינדל תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן 

מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל.

סימן טוב ומזל טוב 
מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א 

הערצליכן מזל טוב פאר  

נחמן שמואל יאקאבאוויטש נ"י וזוגתו אסתר תחי'

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט: אפילו דער גרעסטער בעל 
עבירה, אויב וועט ער זיך האלטן ביים רבי'ן...

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אדי שטיינבערג תחי'
 תלמודה בית פיגא קרית ברסלב ליבערטי

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

א פלאץ וואו מען קריגט זיך דארט איז דער שטן 

ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ח'  ְּבֶעְזַרת ה' 
ַּתמּוז, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַגְּבַאי ֵּבית ַהֶמְדָרׁש 
ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

ִאיְך ְׁשִּפיר ִזיְך ַאזֹוי גּוט ָדא ִאין ְׁשֶטעְטל, ֶמען ְׁשִּפיְרט ָדא 
ַאַזא ֵרייְנֵקייט; ַא לּוְפט פּון ֱאמּוָנה, ַא לּוְפט פּון ִׂשְמָחה; 

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה ָדא.

ֵטייֶעֶרע  ִפיר  ָנאְך  ַאַרייְנֶגעצֹויְגן  ִזיְך  ָהאְּבן  ָוואְך  ִדי 
ִמְׁשָּפחֹות, ִמְׁשַּפַחת ר' ַיֲעׂקב ֶלעֶזער ֵנרֹו ָיִאיר, ִמְׁשַּפַחת ר' 
ְראּוֵבן ִּביְרְנּבׂוים ֵנרֹו ָיִאיר, ִמְׁשַּפַחת ֶזעְלָקאִוויְטׁש ֶׁשִּיְחיּו 

אּון ַמיין זּון ר' שְׁׂלׂמה ֵנרֹו ָיִאיר.

ַא  ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט 
ְּפַלאץ וואּו גּוֶטע ִמְׁשָּפחֹות קּוֶמען צּו ֵגיין; ַּביי ַאַסאְך ֵנייֶע 
ֶעס קּוֶמען צּו לֹויְפן  ֶמען  ֶזען  ֶגעֶגְנֶטער,  ֵנייֶע  ְּפֶלעֶצער, 
ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ֶזעֶנען ִניְׁשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך, ֶמעְנְטְׁשן 
ָוואס זּוְכן צּו ַאְנְטלֹויְפן פּון ִזיְך, ֵזיי זּוְכן צּו ַאְנְטלֹויְפן פּון 
ֵזייֶער ִמְׁשָּפָחה ְוַכדֹוֶמה, ֶעס ִאיז ָדא ַגאְנֶצע ֵנייֶע ֶגעֶגְנֶטער 
ָוואס רֹוב ִמְנָין אּון רֹוב ִּבְנָין ֶזעֶנען פּון ִניְׁשט צּוְפִריֶדעֶנע 
ִמְׁשָּפחֹות. ִדי ִאיְנֶגעַלייט ֵהייְּבן ָאן צּוִּביְסִליְך ַאָראְּפֶנעֶמען 
ַא ְׁשִטיְקל ָּבאְרד, ִדי ְפרֹויֶען טּוֶען אֹויס ִדי ְׁשְטִריְמּפ, ָלאְזן 

ִזיְך ַוואְקְסן ָהאר - ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

קּוֶמען  ֶעס  ַפאְרֶקעְרט,  ָגאר  ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא 
צּוִּביְסִליְך קּוְמט  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי  ַּביי  ֶזעט  ֶמען  ִמְׁשָּפחֹות, 
צּו ַא ָּבאְרד, ִדי ְפרֹויֶען ֶׁשעְרן ִזיְך ָאּפ; ִניְׁשָטא ַקיין ֵאיין 
ָהאר,  ֵאייֶגעֶנע  ִמיט  ֵגייט  ָוואס  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ִמְׁשָּפָחה 
ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ְפֶלעְגן ִזיְך ִניְׁשט ֶׁשעְרן - ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִאין ְׁשֶטעְטל ִזיְך ָאְּפצּוֶׁשעְרן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ַווייֶטער ַאזֹוי 
ַזיין, ֶווער ֶעס זּוְכט ַא ְּפַלאץ פּון ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה, ִדי ֶוועְלן 

קּוֶמען ָדא וואֹויֶנען.
~ ~ ~

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ג' ַּפְרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתמּוז, ְׁשַנת 
תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות פּון "ַמֲחֶנה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְּבֶרְסֶלב 
ַמאְנִטיֶסעָלאו" ֶׁשִּיְחיּו.

ִזיְך  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט   
ְּבֶרְסֶלב"  ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  "ַמֲחֶנה  ְּפַלאץ  ֵהייִליֶגע  ַאַזא  ִאין 
ַמאְנִטיֶסעָלאו ְניּו ָיאְרק;  ַא ְּפַלאץ ָוואס ִאיז ֶגעּבֹויט אֹויף 

ֱאמּוָנה.

 ִמיר ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִאין ֶקעְמּפ ַפאר ֵאיין ִציל - ִזיְך ְמַחֵזק 
ַזיין ִמיט ֱאמּוָנה אּון ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיְטן ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות 
 אֹויף ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז ָדאס ֶגעֶלעְרְנט.
ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה "ִהְתּבֹוְדדּות"; ִמיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף  ֶרעְדן צּום  ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו  ָזאְלן 
אּוְנֶזער ְׁשְּפַראְך ַּכֲאשֶׁר ְיַדֵבּר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו - ַאזֹוי ִווי ֶמען 
ְׁשמּוֶעְסט ִזיְך אֹויס ִמיט ַא ַחֶבר. ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך 
צּו צּו ְׁשמּוֶעְסן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ֶלעְּבן 
ַאן ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט ֶלעְּבן; ֶמען ֶלעְּבט ָאן ַקיין ַּפַחד אּון ָאן 
ַקיין מֹוָרא, ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ֶגעֶרעְגט ֶווען ֶעס ֵגייט ִניְׁשט 

ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל אּון ֶמען ִאיז רּוִאיג אּון צּוְפִריְדן.

ִזיְך  ַפאְרן  ִמְׁשָּפחֹות  ֵטייֶעֶרע  ַאֶלע  ַאייְך  ַדאְנק  ִאיְך 
ִקיְנֶדער  ִדי  ָאְנטּון  אֹויְפִפיְרן ַאזֹוי ֵׁשיין אּון ֵאייְדל, ַפאְרן 
ֵאייְדל אּון ְצִניעּות'ִדיג אּון ְּבִעיָקר ַפאְרן ֶלעְּבן ַפאר ִזיְך. 
ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶלעְּבט ַפאר ִזיְך, ֶמען טּוט ִזיְך ִניְׁשט ָאן ֵטייֶער 
אּון ֶמעְכִטיג; ֶמען ֶלעְּבט ִניְׁשט ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ֶיעֶדער ֶלעְּבט 
ַפאר ִזיְך ַאֵלייְנס. ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ָקאְמֶּפעִטיְׁשן ֶווער 
ֶעס ֶקען ָאְנטּון ִדי ִקיְנֶדער ֶמער אֹויְפַרייֶסעִריׁש, ָנאר ֶמען 
 ֶלעְּבט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶמען ִאיז ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן.
ַא  ַאָראְּפקּוְקן  ָאֶדער  ַארֹויְפקּוְקן  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס 
ִאיְנֵאייֶנעם,  ִזיְצן  ַאֶלע  צּוַזאֶמען,  ְׁשמּוֶעְסן  ַאֶלע  ְצֵווייְטן, 
גּוֶטע  ִזיְך  ֶגעְּבט  ֶמען  ִאיְנֵאייֶנעם,  ְמַחֵזק  ִזיְך  ִאיז  ֶמען 
ֶוועְרֶטער ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן אּון ֶמען ֶהעְלְפט ֵאייֶנער 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן; ָדאס ִאיז ַמיין ַגאְנֶצע ַנַחת אּון ָדאס ֶגעְּבט 

ִמיר ּכַֹח ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין ִמיט ִדי ְקִהיָלה.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ַאֶלע ָהאְּבן 
ַא ֶגעזּוְנְטן זּוֶמער אּון ִמיר ָזאְלן ַזיין ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִליְך.

~ ~ ~

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?
                  א( וועט ער באקומען א ריינע מוח 

                       ב( וועט ער אים ארויסציען פון גיהנום

                              ג( וועט ער אלעס פאררעכטן
                                  ד( וועט ער נישט דארפן פאסטן

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 here to serve you 
call us for a estimate

Avrumy Shtern 
845-325-6778

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


