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נייעס אין שטעטל

מודעה
זומער  די  אנגעקומען  שוין  איז  עס  אז  אייבערשטן  דעם  געלויבט 
סעזאן, און עס הייבט אן ארויסצוואקסן גראז ארום די הויז, און לויט 
דעם געזעץ דארף יעדער איינער שניידן זיין גראז, פרובירט מען יעצט 
אויסצוארבעטן צו האבן איינע פון אנשי שלומינו זאל שניידן די גראז פאר 
אלע איינוואוינער, ווער עס קען ארויסהעלפן מען זאל קענען עפענען 
ני"י לונגער  ארי  צו  מעלדן  זיך  זאל  טוב  היותר  צד  על  קאמפאני  די 

 

        א שבת מיט דעם ראש ישיבה שליט"א

געהאט  מען  האט  העעל"ט  שבת  פארגאנגענעם 
געוויילט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  אז  זכיה  די 
שיין  גאר  האט  וועטער  די  שבת,  אויף  שטעטל  אין 
מיטגעשפילט מיט'ן געהויבענעם שבת וואס מען האט 

געהאט.

עס איז געווען גאר שיינע דרשות במשך דעם שבת, 
אינדערפרי פאר'ן דאווענען, ווי אויך ביי די קידוש נאכ'ן 

דאווענען, און אזוי אויך ביי שלש סעודות.

פארגעלערנט  ישיבה  ראש  דער  מוצאי שבת האט 
דעם דף גמרא.

צו  זיך  געווען  שווער  איז  שבת  שיינעם  דעם  נאך 
דרשות  די  און  טעם  גוטער  דער  אבער  געזעגענען, 

התחזקות וועט בלייבן אין זכרון פאר א לאנגע צייט.

                       זומער אין שטעטל 

אנשי שלומינו קוקן שוין ארויס אויפן זומער סעזאן 
ווען מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט די ראש ישיבה מיט 
די בחורים וויילן במשך די זומער וואכן אין שטעטל, די 
גענוג  זיין  זאל  עס  יעצט מסדר  זענען  הישיבה  הנהלת 
פלאץ פאר די בחורים ווי צו שלאפן במשך די זומער 

וואכן.

וואס  געסט  אסאך  אויף  זיך  מען  גרייט  אויך  אזוי 
וועלן קומען במשך די זומער וואכן אין שטעטל.

מיר בעטן פון אלע אנשי שלומינו ווער עס האט א 
בעיסמענט אדער א דירה צו פארדינגן פאר א משפחה 

פארן זומער זאל זיך מעלדן צי די הנהלה.

                      שבועות אין שטעטל 

בית  נייער  דער  היות  נייעס:  מינוט'יגע  לעצטע 
המדרש איז נאך נישט פארטיג פאר יום טוב שבועות, 
איז אפגערופן געווארן דער פלאן אז דער ראש ישיבה 
יום טוב שבועות אין שטעטל, אם  זיין  וועט  שליט"א 
ירצה השם בקרוב ווען דער בית המדרש וועט זיין גרייט 
וועט פארקומען א שיינעם חנוכת בית המדרש פאר אלע 

תלמידי הישיבה, ואתכם הסליחה.

         הנהלה ארבעט שווער פאר'ן שטעטל

זונטאג מיטאג האבן זיך די חברי הנהלה צוזאמען 
א  פאר  צאמגעזעצט  שליט"א  ישיבה  ראש  דעם  מיט 
וויכטיגע  גאר  דורכצוגיין  שעות  לאנגע  פאר  מיטינג 
נוגע דא אין שטעטל, מען איז דורך  וואס איז  פונקטן 
געגאנגען געוויסע פרטים בנוגע דעם קומענדיג'ן זומער 

הבעל"ט, אזוי אויך נאך פרטים. 
  

יענקי יאקאבאוויטש   

 איך האב געבעטן דעם אייבערשטן די לעצטע שטיק צייט אז איך 
זאל צוריק באקומען מיין געשמאק און חשק צו זיצן און לערנען מיינע 
שיעורים כסדרן חומש, משניות, גמרא, תהלים, און שכח אייבערשטער 
עס איז מיר צוריק געקומען די געשמאק צו דעם, איך בין זיך מחיה 
יעדן טאג צו קענען זאגן דעם יום תהלים און לערנען מיינע שיעורים 

קבועים. 

הערשל שניטצלער   

איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל האבן געז פאר מיין 
זיי אן אקאונט, עס  הויז, איך האב גערופן די קאמפאני עפענען ביי 
גייט דורך א וואך זיי קומען נישט אן, איך קאלל זיי - זאגן זיי מיר זיי 
זעהן נישט מיין נאמען בכלל, איך האב זיי געגעבן מיין נאמען ער זאל 
זעהן וואס דא גייט פאר און ער זאגט מיר אז ער גייט מיר לאזן וויסן, 
ביז דערוויל האב איך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל יעצט נישט 
דארפן ווארטן פאר די געז א לאנגע צייט, און שכח אייבערשטער אז 
א טאג נאכדעם זענען זיי דארט געווען און אנגעפילט מיין טאנק מיט 
געז - אן דעם וואס איך זאל בכלל האבן גערעדט צו זיי צו עפענען 

נאכאמאל אן אקאונט מיט זיי. 

אברהם יושע וועבערמאן   

איין טאג האב איך זייער נישט גוט געפילט, איך האב נישט געקענט 
ארום גיין פון גרויס שוואכקייט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן 
איך זאל צוריק אנהייבן גוט פילן, און עס זאל נישט נעמן א לאנגע 
צייט צוריק צו קומען צו די כוחות, און שכח אייבערשטער די נעקסטע 
טאג אינדערפרי בין איך אויפגעשטאנען געזונט און פריש כאילו עס 

איז גארנישט געווען.



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ד ִאָייר, 
ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט ַדייֶנע ַטֲענֹות.

ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַאֶלעס  טּוֶען  ִמיר  ַאז  ָזאְלְסטּו  ִוויְסן 
ַזיין  ָזאְלן  ְׁשֶטעְטל  ִאין  וואֹויֶנען  ִוויְלן קּוֶמען  ָוואס  ִדי  ַאז 
צּוְפִריְדן; ִאיְך ֶגעּב ַאֶוועק ֶטעג אּון ֶנעְכט ִזיְצְנִדיג ִמיט ִדי 

אר ְלטֹוַבת ִדי ַאייְנוואֹויֶנער. ַחְבֵרי ַהַהְנָהָלה נַָ

ֶעס לֹויְנט ִניְׁשט צּו קּוֶמען וואֹויֶנען ִאין ְׁשֶטעְטל אֹויּב 
ֶעס קּוְמט ַארֹויס פּון ֶדעם ַא ַפייְנְטַׁשאְפט צּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, 
ֶעס לֹויְנט ִניְׁשט צּו קֹויְפן אּון ּבֹויֶען ַא הֹויז ַאז ֶמען ֶוועְרט 
ְׁשֶטעְטל,  ֶדעם  ִאיְך  ּבֹוי  ֶדעם  ַפאר  ִניְׁשט  ְוכּו',  ָאְנֶגעֶגעְסן 
ִניְׁשט ָדאס ִאיז ִדי ַמָּטָרה; ִדי ַמָּטָרה ִאיז ֵאיין ַזאְך, ִמיר ָזאְלן 
ָהאְּבן ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶוועט ֶלעְּבן ֵאייֶנער ִמיְט'ן ְצֵווייְטן 

ְּבָׁשלֹום, ֶמען ֶוועט ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון טּון ֶחֶסד.

ִדי ַאֶלע ְלׁשֹונֹות ִווי 'ַמיין ְּבלּוט ִאיז רֹויט', ֶיעֶנעְמס ְּבלּוט 
ִאיז רֹויט, ְּבלֹוי, ְוכּו', קּוְמט ִניְׁשט ָדא ַאַריין, ֵקייֶנעְמס ְּבלּוט 
ֶזעֶנען ָחׁשּוב,  ַאֶלע  ְׁשַוואְרֶצער,  ָאֶדער  ִניְׁשט רֹויֶטער  ִאיז 
ַאֶלע ֶזעֶנען ֵאייִניג; ָדאס ָוואס ֶמען ּבֹויט ָנאְכִניְׁשט ַּביי ִדיר 
ִאיז ָדא ַא ִסיָּבה ֶדעְרצּו, ַאז ִדי ְׁשָטאט ֶגעְּבט ִניְׁשט ֶיעְצט 
ִּבְזַמן ָקאָראֶנע ַקיין ְרׁשּות צּו ּבֹויֶען, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן 

ׁשֹוין ַּבאקּוֶמען פּון ַפאְרֶדעם.

ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ָזאְלְסט ִזיְך אֹויְפֶעְסן אּון ְטַראְכְטן ַאז ֶמען 
ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסט  ְוכּו';  ִדיר  ַּבא'ַעָווְלה'ט 
ָוואס ּבֹויט ִדי ַהייֶזער ִאין ְׁשֶטעְטל ִאיז ִמיר ֵזייֶער ֶגעְטֵריי, 
ֶער ָהאט ִמיר ֵזייֶער ֶגעָהאְלְפן ַאֶלע ָיאְרן, פּון ָאְנהֹויּב, ָאן 
ִאיז  אּון  ְיִׁשיָבה  ִדי  ֶגעּבֹויט  ָהאט  ֶער  ִאיְנֶטעֶרעֶסע;  ַקיין 
ַאַריין ִאין הּוְנֶדעְרֶטער טֹויְזְנֶטער ָדאֶלער חֹובֹות, ֵקייֶנער 

אר ֶער.  ָהאט ִמיר ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן, נַָ

ִאיְך ֶדעְרַמאן ִזיְך ֶיעְצט ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט 
ִאין ְׁשַנת תשע"א, ִּבְׁשַעת ִמיר ָהאְּבן ֶגעַדאְרְפט ֶעְנִדיְגן ֶדעם 
"ַעד  ֶגעָזאְגט:  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  ִמיר  ָהאט  ַהְיִׁשיָבה  ִּבְנָין 
ַּכאן, ִאיְך ֶקען ֶמער ִניְׁשט", ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְּבַלייְּבן 
ַאְרֶּבעְטן ְּבִחָנם ִמיט ַא ַגאְנֶצע ָקאְמֶפּעִני ַאְרֶּבעֶטעְרס ְוכּו', 
ִּבין ִאיְך ֶגעקּוֶמען צּו מֹוֲהָרא"ׁש ִמיט ִאים, ִאיְך ָהאּב ֶגעָזאְגט 
ַפאר מֹוֲהָרא"ׁש ַאז ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, ֶער ִוויל 

ַאְנְטלֹויְפן; ֶער ָזאְגט ַאז ֶער ֵגייט ַאֶוועק, ֶער ְּבַלייְּבט ִניְׁשט 
אּון  ִאים  צּו  אֹויְסֶגעְדֵרייט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִזיְך  ָהאט  ַאְרֶּבעְטן. 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶקען ִדיר ִניְׁשט ָזאְגן ָוואס צּו טּון ֶווען 
דּו ֵווייְנְסט ַאז ֶמען ָצאְלט ִניְׁשט ְוכּו', ָאֶּבער ַאז דּו ֶוועְסט 
ַזאְכן  ַזיין צּו ֵׁשייֶנע  זֹוֶכה  ֶוועְסטּו  ְיִׁשיָבה  ִדי  ְּבַלייְּבן ֶהעְלְפן 
ְוכּו'". ֶיעְצט ֶהעְלְפט ֶער ִמיר ּבֹויֶען ִדי ְׁשֶטעְטל, ֶער ֶהעְלְפט 
ֶעְנִדיְגן  ִוויל  ֶער  ֶגעְטֵריי.  ֶּבֱאֶמת  ִמיר  ִאיז  ֶער  ֵזייֶער,  ִמיר 
ַדיין ִדיָרה ֶמער ִווי דּו ַאֵלייְנס ִוויְלְסט ָדאס ֶעְנִדיְגן, ֶעס ִאיז 
ַנאִריׁש צּו ְטַראְכְטן ַאז ֶדעְמס ְּבלּוט ִאיז רֹויֶטער, ֶיעֶנעְמס 

ְּבלּוט ִאיז רֹויֶטער ְוכּו', ְוכּו'.

ָדאס ָוואס דּו ְׁשַרייְּבְסט ַאז דּו ֵווייְנְסט ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט 
ְוכּו', ָדאס ִאיז גּוט; ַהְלַוואי ָזאְלן ַאֶלע זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם, ִזיְך 
צּו ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ַגאְנֶצע ֶנעְכט. ִדי ְׁשֵאָלה ִאיז אֹויף ָוואס ֶמען 
ֵווייְנט; ֵווייֶנען ַדאְרף ֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִּתיקּון ַהִמדֹות, ֶמען ָזאל ִליּב ָהאְּבן ֶיעְדן ֵאייֶנעם, 
ֶמען  ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער  ָהאְּבן  ַפייְנט  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ַאְלץ  ַדאְרף  ָוואס ֶמען  ִאיז אּון  ֶמען  ֶווער  ֶגעֶדעְנֶקען  ָזאל 

ַפאְרֶרעְכְטן.

ַאז דּו ְפֶרעְגְסט ִמיר ָוואְלט ִאיְך ִדיר ֶגעָזאְגט: "ּבֹוי ִניְׁשט, 
ֶעְנֶדעְרׁש ְּבַלייּב וואֹויֶנען וואּו דּו וואֹויְנְסט ִווי ֵאייֶדער ֶעס 

ָזאל ַארֹויְסקּוֶמען ַפייְנְטַׁשאְפט".

ֶגעּב ִאיֶּבער ַפאר ַאֶלע ָוואס ִוויְלן קּוֶמען וואֹויֶנען ִאין 
ְׁשֶטעְטל ַאז ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד צּו קּוֶמען וואֹויֶנען ִאין ִדי ָּפאר 
ִאיז  ֶעס  ְגרֹויס,  ֵזייֶער  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  ִליֶּבעְרִטי;  ִאין  ַמייל 
ָדא ַאזֹויִפיל ְּפֶלעֶצער וואּו צּו קֹויְפן ַא הֹויז, ַפאְרָוואס ָזאל 
ֶמען ִזיְך ַארֹויְסְׁשֶלעְּפן ִּביז ִליֶּבעְרִטי? ַאז ֶמען ִוויל ַזיין ִמיְט'ן 
רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָזאל ֶמען ֶהעְלְפן ֶדעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה; ַעל ָּכל ָּפִנים 

ִניְׁשט אּוְנֶטעְרְּבֶרעְנֶגען.

ִאיְך ִוויל ֶמען ָזאל ּבֹויֶען ַדְוָקא דּוְרְך ִדי ַהְנָהָלה, ַאז דּו 
ַפאְרְׁשֵטייְסט ֶּבעֶסער ִאיז ָדאְך ָדא ֶׁשעֶנעֶרע ְּפֶלעֶצער וואּו 
ַחְבֵרי  ִדי  צּו  ֵׁשיין  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען  ִוויל  ִאיְך  וואֹויֶנען.  צּו 
ַהַהְנָהָלה אּון ֶמען ָזאל ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין; ַאז דּו ַפאְרְׁשֵטייְסט 
ֶּבעֶסער ַפאְרָוואס ִזיְך ְׁשֶלעְּפן צּו ַאַזא ַפאְרשְֶׁלעְּפֶטע ְּפַלאץ?

ָדאס  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶנעם  אֹויף  ַטְעָנה  ַא  ָהאט  ֶמען  ַאז 
דּוְרְכֶרעְדן.

ִאיְך ַדאְרף ְמַקֵצר ַזיין, ִאיְך ַדאְרף לֹויְפן צּו ִדי ָּבחּוִרים.
~~~~~~~~~~
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