
שבתי מזרחי   

איך האב זייער וויכטיג געדארפט האבן קאנקריט פאר איינע 
פון די נייע הייזער אין שטעטל אבער קיין איין קאמפאני האט מיר 
נישט געוואלט געבן יעצט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן 
צען  געבן,  צו  גרייט  מיר  איז  וואס  איינער  האבן  יא  זאל  איך 
מינוט שפעטער האב איך באקומען א טעלפאון קאלל פון איין 
קאמפאני וואס זיי קאלן מיר נישט געווענליך - אז ער קען מיר 

געבן קאנקריט. שכח אייבערשטער! 

שלמה יאקאבאוויטש   

קענען  זאל  איך  אייבערשטן  דעם  איך  בעט  וואך  יעדע 
צושטעלן גענוג עסן פאר אלע משפחות דא אין שטעטל, אפאר 
וואכן האב איך געהאט פון איין פלאץ א באקס עסן פאר יעדע 
געוואלט מער געבן, און דער  נישט  זיי האבן  משפחה - אבער 
אייבערשטער האט געהאלפן איך האב געטראפן פון א צווייטן 
אויך  אזוי  די פריערדיגע פלאץ,  פון  און שענער  פלאץ בעסער 
יעדע ערב שבת העלפט דער אייבערשטער אז עס קומט אן חלות 
און קעיק פאר די משפחות און פאר די קידוש און שלש סעודות 

אין בית המדרש. 
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פרשת בהר בחוקותי, כ"ב אייר תש"פ לפ"ק

שנה א' גליון ל"ב

נייעס אין שטעטל
             פסח שני אין שטעטל

שטעטל  אין  פארגעקומען  איז  סעודה  שיינע  א 
דעם  פון  השתתפות  די  מיט  שני  פסח  נאכט  דאנערשטאג 
ראש ישיבה שליט"א, מען האט זיך געוואשן צו א סעודה און 
געזונגען ווארימע ניגונים, דערנאך האט מען געהאט די זכיה 
צו הערן גאר שיינע דיבורי התחזקות פון דעם ראש ישיבה 
וואך כ"א אייר האבן מיר  ווי אויך אז דעי  וועגן פסח שני, 
די יום הולדת פון אונזער הייליגער רבי מוהרא"ש זי"ע אין 
דעם טאג פון "חסד שביסוד" וואס פאר דעם איז מוהרא"ש 
אראפגעקומען אויף דער וועלט - צו ווייזן די חסד פון דעם 

אייבערשטען פאר דעי אלע וואס זענען פגום במדת היסוד. 

נאך די סעודה האט דער ראש ישיבה געזאגט "איך האב 
זייער ליב די פלאץ דא" בפרט יעצט ווען עס קומט הייסע טעג 
איז ממש נישט מעגליך צו זיין אין שטאט, די גוים צולאזן זיך 
רח"ל - ווידעראום דא אין שטעטל איז א מחיה, מען קען זיין 

ערליך און נישט דארפן זעהן די שמוץ פון די גוים. 

             ל"ג בעומר אין שטעטל
דינסטאג פארנאכטס איז פארגעקומען א שיינע סעודת 
ל"ג בעומר, מען האט זיך געוואשן צום סעודה און דערנאך 
געזינגען די ניגוני ל"ג בעומר, דערנאך האט מען אנגעצינדן 
דעם שיעור וואס דער ראש ישיבה האט גערעדט א נאכט פאר 

דעם ביי די סעודת ל"ג בעומר אין היכל הקודש קרית יואל.

   באזוך פון דעם ראש ישיבה שליט"א
דאנערשטאג פארטאגס האט מען געהאט די זכיה אז דער 
ראש ישיבה שליט"א איז געקומען באזוכן די כולל בוקר אין 
שטעטל, דער ראש ישיבה האט זייער הנאה געהאט צו זעהן 
ווי אינגלייט כאפן אריין צו לערנען אינדערפרי פאר מען גייט 
צו די ארבעט, א טייל אינגעלייט לערנען הלכות טהרה און א 

טייל לערנען די אייגענע שיעורים.

ישיבה  ראש  דער  האט  שחרית  דאווענען  נאכ'ן 
א  געגעבן  ער  האט  דערנאך  גמרא,  דף  דעם  פארגעלערנט 
שיעור התחזקות פאר די חשובע מלמדים זיי זאלן אנגיין מיט 

זייער הייליגע ארבעט. 

מודעה
מיט גרויס פרייד טוהן מיר מעלדן אז דער בית התבשיל האט זיך ברוך 
פארנעם. שיינע  א  גאר  אויף  אויסגעברייטערט  שיין  לעצטענס   השם 

 
בעטן  מען  וועט  קאסטן  גרויסע  אין  אריין  ציהט  עס  ווי  אזוי 
ארויס. גיבט  מען  וואס  סחורה  די  פאר  אפצאל  קליינע   א 

   
אזוי אויך ווילן מיר בעטן ווער עס וויל האבן די זכות צו מנדב זיין א גרויסע 
פריזער פאר די בית התבשיל זאל זיך מעלדן צו שלמה יאקאבאוויטש נ"י 



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום א' ַּפְרַׁשת ְקדֹוִׁשים, א' ְּדרֹאׁש חֹוֶדׁש 
ִאָייר, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ָהאְּבן  ָזאל  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ַאַסאְך  ַדאְרף  ֶמען 
ֵרייֶנע אֹויְגן; ְסֶּפעִציֶעל ֶיעְצט ֶווען ֶעס ֵהייְּבט ָאן ֶוועְרן זּוְמֶמער 
אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַזיין ִאין ַגאס, ִּבְפָרט ַפאר ִדי ָוואס 
ַאְרֶּבעְטן ִאין ַגאס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ָהאְּבן ֵרייֶנע אֹויְגן, ַדאְרף 
ֶמען ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן 

אּון ִהיְטן ִדי אֹויְגן.

פּון  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִמיר  ֶזעֶנען  ְפַרייָטאג  ָוואְך  ָפאִריֶגע 
ִיְׂשָרֵאל וואּו ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן ִמיט ַאָּפאר  ַא ְנִסיָעה אֹויף ֶאֶרץ 
ִעיר  ַיְבִניֵאל  ִאין  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ְיִׁשיָבה.  ַּתְלִמיֵדי  ָּבחּוִרים 
ַׁשְחִרית  ֶגעַדאְווְנט  ִמיר  ָהאְּבן  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ִדיְנְסָטאג  ְּבֶרְסֶלב, 
ִאיז  ָוואְך  ַגאְנֶצע  )ַא  ַיְבִניֵאל,  ִאין  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ְגרֹויְסן  ִאיֶנעם 
ֶדער ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַפאְרְׁשַּפאְרט, ֶמען ַדאְווְנט ָדאְרט ָנאר ַׁשָּבת, 
ָאֶּבער ֶמען ָהאט ָדאס ֶגעֶעְפְנט ַפאר אּוְנז(. אֹויף ִדי ְמִחיָצה פּון ִדי 
ַווייֶּבער ׁשּול, ַּביי ִדי ֶמעֶנער ַזייט ִאיז אֹויְפֶגעְׁשִריְּבן ִמיט ְגרֹויֶסע 
ֵׁשייֶנע ֶוועְרֶטער: "ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין, ֵאין ׁשּום 
ָהאּב  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  מֹוַהָרא"ׁש  ְּכַלל";  ִמַּבְלָעֶדיָך  ְמִציאּות 
ָדאס ֶגעְׁשִריְּבן אֹויף ִדי ְמִחיָצה פּון ִדי ַווייֶּבער ׁשּול ִמיט ִדי ַּכָווָנה 
ַאז אֹויּב ֶוועט ֵאייֶנער ְּפרּוִּביְרן ַאַריין קּוְקן ְצִוויְׁשן ִדי ֶלעֶכער 
פּון ִדי ְמִחיָצה ִאין ַווייֶּבער ׁשּול, ָזאל ֶער ִזיְך ְגַלייְך ֶדעְרַמאֶנען 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא; ַאזֹוי ֶוועט ֶער 

ׁשֹוין ִניְׁשט ֶוועְלן קּוְקן".

ַאזֹוי ִווי ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶדעְרֵצייְלט ִדי ָוואְך )ַּפְרַׁשת ְקדֹוִׁשים 
פד.(: "ְוַּכְך ֲהָוה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָעִביד", ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַּתָנא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִזיְך ִפיְרן. "ַּכד ֲהָוה ָאִזיל ְּבָמָתא ַוֲהוּו 
ַחְבַרָּייא ַאְזִלין ֲאַּבְתֵריּה", ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין ַגאס ִמיט 
ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, "ְוָחָמא ְלִאיְנּתּו ְׁשִּפיָראן", אּון ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ִּתְפנּו",  ַאל  ְלַחְבַרָּייא  ָאַמר  ַוֲהָוה  ֵעיֵניּה,  "ָמִאיְך  ְפרֹויֶען,  ָדאְרט 
ָהאט ֶער ַאָראְּפֶגעקּוְקט אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ֶדעם 
ָּפסּוק )ַוִיְקָרא יט, ד(: "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִאיז ָדא, ֵגייט ִניְׁשט ָנאְך ַקיין ׂשּום ַאְנֶדעֶרע ַזאְך.

ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקעְנְסט  דּו  ִמְקֶוה;  ִאין  ִזיְך  טֹוֵבל  ֶיעְצט  ֵגיי 
ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס ִמְקֶוה טּוט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶווען ַא 
ֶמעְנְטׁש טֹוֵבְל'ט ִזיְך ִאין ִמְקֶוה ֵגייֶען ַאֶוועק ַאֶלע ְקִליּפֹות ְוכּו' אּון 
דּוְרְך ִמְקֶוה ֶוועְרן ֵזיי ִאיְנַגאְנְצן אֹויס, ֵזיי ַפאְרִליְרן ִדי ַׁשְייכּות 
ָטאג,  ֶיעְדן  ִמְקֶוה  ִאין  ֵגיין  ָזאְלְסטּו  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש;  ִמיְט'ן 
ִּבְפָרט ַאז דּו ַדאְרְפְסט ִדי ִמְקֶוה ְוכּו', דּו ִּביְסט ִנְכָׁשל ֶגעָוואְרן 
ַהְּכָלִלי;  ִדי ִּתיקּון  ָזאְגן  ִמְקֶוה אּון  ִאין  ָזאְלְסטּו לֹויְפן  ְוכּו'  ִמיט 
"ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ִאיז ִמְקֶוה" - ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 

ִסיָמן קמא(.

ִמיר ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָמאְנָטאג ַנאְכט, פּון 
ָדאְרט ֶזעֶנען ִמיר ְגַלייְך ֶגעָפאְרן ַקיין ְצַפת ִזיְך טֹוֵבְל'ן ִאיֶנעם 
ֶעָראְּפַלאן  אֹויְפן  אּון  ֶעְרָּפאְרט  ִאין  ַזיין  ָנאְכ'ן  ָהֲאִריַז"ל.  ִמְקֶוה 
ְצִוויְׁשן גֹוִים - ֶזעֶנען ִמיר ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ֶגעָפאְרן ִזיְך טֹוֵבְל'ן, פּון 
ָדאְרט ֶזעֶנען ִמיר ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ֶוועְלֶכע ִליְגן 

ָדאְרט ִאיֶנעם ֵּבית ַהַחִיים.

ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר: "ֵגיי ִאין ִמְקֶוה", דּוְרְכֶדעם ֶוועְסטּו 
ַאָראּפ ֶנעֶמען פּון ִדיר ַאֶלע ָצרֹות. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש טֹוֵבְל'ט 
ִזיְך ִאין ִמְקֶוה טֹוֵבְל'ט ֶמען ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ַזיין ְנָׁשָמה אֹויְבן 
ִאין ִהיְמל אּון ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַאָראּפ צּו ֶנעֶמען פּון ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים, 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ַהְמָּתַקת ַהִדין, ִסיָמן כב(: 

"ַעל-ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות, ִויׁשּוָעה ָּבָאה".

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע 
ִעְנָיִנים.

***

ְׁשַנת  ִאָייר,  ז'  ֶאמֹור,  ַּפְרַׁשת  א'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְנָדָבה ַפאר ִדי ְיִׁשיָבה, ְיַיֵׁשר ּכַֹח.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער: "ְדַראֶּפע ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך"; זּוְך 
אֹויף ָדאס גּוְטס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִדיר. ֶעס ִאיז 
ָדא ַּביי ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאַסאְך גּוְטס, ִטיף ִאיֶנעם ְּפָראְּבֶלעם ִליְגט 

ַּבאַהאְלְטן ַאַסאְך גּוְטס.

ֶזען  ִאיד, צּו  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון  ֶמען ָדאס  ִמיט ֶדעם ֶמעְסט 
ָדאס  אּון  גּוְטס  ָדאס  ַאֶנעְרֶקעֶנען  אּון  ְטֶרעְפן  ֶוועט  ֶער  אֹויּב 

ַרְחָמנּות ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים.

דּו  ִווי  אֹוְרִחים",  "ַהְכָנַסת  פּון  ְזכּות  ַדיין  ְמַקֵנא  ִּבין  ִאיְך 
ָזאְרְגְסט ַפאר ַאֶלע ָּבחּוִרים ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן וואּו צּו ֶעְסן ִדי 

ְסעּודֹות ַׁשָּבת.

ֶמען ָהאט ַאָמאל ֶגעֶּבעְטן ֶרִּבי ָנָתן ֶער ָזאל ֶעֶּפעס ָנאְכָזאְגן 
פּוֶנעם "ֵסֶפר ַהִּנְׂשָרף", ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֵאייֶנע פּון ִדי ַזאְכן 
ָוואס ֶער ֶגעֶדעְנְקט פּון ָדאְרט ִאיז ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִדי ִמְצָוה 

פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִאיֶנעם ְזכּות פּון ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים ָזאְלְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ְמַגֵדל ַזיין ַדייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֶזען 
ַנַחת פּון ֵזיי. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ִסיָמן ג(: "ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְמַזֶּכה ֶאת ָהִאָׁשה ְלָבִנים", 

ָאֵמן.
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