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שנה א' גליון ל"ד

נייעס אין שטעטל

נקודה
ִאיְך ֶּבעט ִדיר ָזאְלְסט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ִדי ַזאְך פּון ְּתִפיָלה, 
אּון דּו ָזאְלְסט ַווייֶטער ֶּבעְטן אֹויף ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים ֲאִפילּו דּו ַהאְלְטְסט ִאין 
ֵאיין ַפאְלן. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ַאָמאל ֶגעָזאְגט ִאיְך ָזאל ַמאְכן ַא ִניגּון אֹויף 
ִדי ֶוועְרֶטער: "ְמ'ַפאְלט אּון ְמ'ַפאְלט אּון ֶמען ֵהייְּבט ִזיְך אֹויף, ְמ'ַפאְלט אּון 
ְמ'ַפאְלט אּון ֶמען ֵהייְּבט ִזיְך אֹויף"; ָדאס ִאיז ִדי ֵׁשייְנֵקייט פּון ַא ִאיד, ַאז 
ֶער ֵהייְּבט ִזיְך אֹויף ְׁשֶטעְנִדיג אּון ֶער ֵגייט ָאן, ִניְׁשט ָנאְכָלאְזן אּון אֹויְפֶגעְּבן.

 

        א שבת מיט דעם ראש ישיבה שליט"א

געווען פארגאנגענעם שבת  גאר א שיינע סורפרייז איז 
פרשת במדבר העעל"ט ווען מען געהאט די זכיה אז דער ראש 

ישיבה שליט"א איז געקומען אין שטעטל אויף שבת.

עס איז געווען זייער שיינע שיעורים במשך דעם שבת, א 
שיעור פעולת הצדיק פאר'ן דאווענען, ווי אויך ביי די קידוש 
מעשיות  סיפורי  פארגעלערנט  מען  האט  דאווענען  נאכ'ן 
שלש  ביי  אויך  אזוי  און  תפלה,  בעל  דעם  פון  י"ב  מעשה 
סעודות ווי מען האט ארום גערעדט פון דעם אז אויב מען וויל 
האבן חשק התורה זאל מען זעהן ליב צו האבן יעדן איד אן 

אויסנאם.

במשך דעם שבת האט זיך דער ראש ישיבה אפאר מאל 
אויסגעדריקט ווי שיין די שטעטל איז, בפרט אז מען האט דא 
גראז און ביימער צו קענען שפאצירן צווישן זיי און רעדן צום 

אייבערשטן.

צוגעוואוינט  ווערן  נישט  זאל  זעהן עס  נאר  מען דארף 
די שיינקייט פון דעם פלאץ, און עס זאל נישט פארלירן די 

חשיבות המקום.

 ווען איך בין געווען אין יבנאל ביי מוהרא"ש אינדערהיים, 
און איך האב ארויסגעקיקט אויף די גאר שיינע פאנאראמע 
וואס  איינער  איז געשטאנען דארט  זעהט דארט,  וואס מען 
וואוינט אין יבנאל, און ער פרעגט מיר "וואס קוקסטו דא אזוי 
סאך"? איך דערמאן מיך זאגט ער מיר - ווען איך האב זיך 
דא אהערגעצויגן אין יבנאל בין איך אויך אזוי געשטאנען ביי 
די פענסטער און געקיקט אויף די שיינע בערג און טאלן וואס 

מען זעהט, אבער מיט די צייט זעה איך עס שוין נישט.

  

             שמחת באווארפן אין שטעטל 

אנשי שלומינו האבן מיטגעהאלטן דעם פארגאנגענעם 
שבת גאר א שיינע שמחת באווארפן פון החתן פנחס דוד בן 
ר' אהרן וועבערמאן נ"י, די נאנטע משפחה פון ביידע זייטן 
איז  עס  ווי  שבת  שיינעם  דעם  מיטהאלטן  געקומען  זענען 

טאקע אדורך גאר פרייליך  און געשמאק.

 דער ראש ישיבה האט זיך אויסגעדריקט אויפן חתן "די 
חתן האט געלערנט אין חדר און שפעטער אין ישיבה פאר 
ותפלה  זיך אנגעזאפט מיט אסאך תורה  יאר, ער האט  צען 
במשך די יארן, די חתן האט באקומען גוטע לימודים וויאזוי 
צו זיך פירן נאך די חתונה, די חתן ווייסט נישט וואס ער ווייסט 
נישט - דאס וואס אנדערע מיטשען זיך נעבעך מיט שלום בית 
פראבלעמן און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו פירן א שטוב ווייל 
זיי האבן נישט באקומען די לימודים וואס מען לערנט דא אין 

היכל הקודש. 

  

מאטי היימליך   

 איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל קענען שניידן מיין 
גראז, שכח אייבערשטער אז מיין שכן איז געקומען צו מיר שניידן מיין 

גראז פאר אומזינסט. 

יעקב משה אינדארסקי   

אין  ליגט  געזונט  זיין  זאל  טאטע  מיין  וואס  חדשים  אפאר  שוין 
האט  מען  רח"ל,  אטעמען  די  מיט  זיך  מוטשעט  ער  ווייל  שפיטאל 
אים געדארפט איינשלעפן און לייגן אויף מאשינען, איך האב אסאך 
געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל ווערן צוריק געזונט און שטארק און 
זיך שנעל ערהוילן, שכח אייבערשטער אז די וואך האט מען אים שוין 
אראפ גענומען פון די מאשינען און ער איז שוין אויפגעשטאנען פון 
די פארשלאפקייט וואס ער איז געווען, און ברוך השם איך האב שוין 

געקענט כאפן א שטיקל שמועס מיט אים אויפ'ן טעלעפאון. 

אברהם הערש וועבערמאן   

דוד  פנחס  נעפיו  מיין  פון  חתונה  די  פארגעקומען  איז  וואך  די 
ישיבה, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך  נ"י אין  וועבערמאן 
זאל קענען האבן א בעביסיטער פאר מיין צוויי קליינע, און מיין ווייב 
און קינדער זאלן האבן א וועג צו קומען, און אלעס ארום דעם טאג 
זיך אלעס  אייבערשטער עס האט  אויסגעארבטן, שכח  גוט  זיך  זאל 
גוט אויסגעארבעט - איך האב געטראפן א בעביסיטער און אזוי אויך 
א וועג פאר מיין ווייב און קינדער, און אזוי אויך אויפן וועג האב איך 
פלוצלינג זיך באגעגענט מיט א הערש אויפן ראוד און די אייבערשטער 
שכח  רגע.  לעצטע  די  אויסגעמיטן  עס  האב  איך  געהאלפן  האט 

אייבערשטער.

 



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני, י"ח ֲאָדר 
ב', ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִׂשיחֹות  ָהאְּבן  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 
ַווייֶטער  ַחֶבר  גּוֶטער  ַא  ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק  ִזיְך  ֲחֵבִרים; 

ָאְנצּוֵגיין ִמיט ַדיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם.

ַאזֹוי  ֲחֵבִרים,  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָהאְּבן ִׂשיחֹות 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, 
שֶָׁאַמר",  ֲאִמִתּי  ִמַצִּדּיק  "ְושַָׁמְענּו  מח(:  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק 
ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ָוואס ָהאט 
ֶגעָזאְגט, "שִֶׁאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ִיְהֶיה ִמי שִֶׁיְּהֶיה, 
ְבֵּעת שֶָׁעַסק ַבֲּעבֹוַדת ַהשֵּׁם ִבְּתִחָלּתֹו: ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאחֹז 
ַעְצְמָך - ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָדֵּרז ְמאֹד ַבֲּעבֹוָדתֹו ִיְתָבַּרְך, ִכּי 
ַגּם ָעָליו ָעַבר ָכּל ַהַנּ"ל, ְוֹלא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְזּקּות 
ִמּׁשּום ָאָדם", ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ַחֶבר ָוואס 
ָזאל ִאים ְמַחֵזק ַזיין אּון ָזאְגן: "ְּברּוֶדער, ְׁשַטאְרק ִזיְך אּון 
ֶדעְרַהאְלט ִזיְך"; ַווייל אֹויּב ָוואְלט ִאים ֵאייֶנער ֶגעָזאְגט 
ֶדעְרַהאְלט  ִזיְך אּון  ְׁשַטאְרק  "ְּבִריֶדער,  ֶוועְרֶטער:  ִדי 
ָאְנקּוֶמען  ֶמער  ַאַסאְך  ֶגעֶקעְנט  ֶער  ָוואְלט  ִזיְך", 
ִניְׁשט  ָדאס  ִאים  ָהאט  ֵקייֶנער  ָאֶּבער  ַהֵׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת 
ֶגעָזאְגט; ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵמייְנט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעט  ַאֵלייְנס.  ִזיְך  ֶדעם  ִמיט 

ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַצִדיק ַדאְרף אֹויְך ָהאְּבן ִהְתַחְזקּות.

ְדֵריי ִזיְך ִמיט ַּתְלִמיֵדי ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש ָוואס ֶרעְדן פּון 
ֶרִּבי'ן אּון ֵזייֶער ִעיָקר ִדיּבּוִרים ִאיז פּון ִהְתַחְזקּות אּון 
פּון ַּתְכִלית - ֶוועט ִזיְך ִאין ִדיר אֹויְך ֶעֶּפעס ָאְנְקֶלעְּבן.

ַוואְרט אֹויס אּון ַאְנְטלֹויף ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֵיׁש ִעְנָין ֶׁשִנְתַהֵּפְך 
ַהּכֹל ְלטֹוָבה", ַאֶלעס ֶוועט ִזיְך ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ֶעס 

ֶוועט ַארֹויס קּוֶמען ָנאר גּוְטס.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה 
ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

~~~~~~~~~~

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

ָמַרת ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיָדה ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו אּון ִדי ְנָדָבה ַפאר 
ִדי ְיִׁשיָבה, ְיַיֶׁשר ּכַֹח.

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה צּו ֶהעְרן ַאז דּו ָהאְסט ְמַסֵיים 
ֶגעֶווען ִדי ֶזעְכִציְגְסֶטע ָמאל ֵסֶפר ְּתִהִלים; ִאיְך ְפֵריי ִזיְך 
ַאז דּו ִפיְרְסט ִזיְך ֶיעְצט ָנאְך ַדיין ֲחתּוָנה ַווייֶטער ִמיט 
ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן, דּו ִּביְסט ַמְמִׁשיְך צּו ָזאְגן ְּתִהִלים.

ַזיין  ֶטעֶלעָפאן,  ִמיְט'ן  ְׁשִּפיְלן  אּון  ִזיְצן  ַאְנְׁשָטאט 
ַאֶוועק  ֶנעְמט  ָוואס  ְגרּוְּפס  ַנאִריֶׁשע  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען 
ֶדעם ָקאּפ פּון ֶלעְּבן, ָנאְכֶדעם ָוואס ֶיעֶדע ִמינּוט אּון 
ֶיעֶדע ֶרַגע לֹויְפט ֶמען צּום ֶטעֶלעָפאן קּוְקן ֶווער ֶעס 
ְוכּו',  ֶיעְצט  ֶמען  ֶעְנְטֶפעְרט  ָוואס  אּון  ֶיעְצט  ְׁשַרייְּבט 
ְוכּו' ֵ לֹויְפְסטּו צּום ְּתִהִלים, דּו ַכאְּפְסט ַאַריין ָנאְך ַא 

ַקאִּפיְטל אּון ָנאְך ַא ֶגעַזאְנג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַדייֶנע  ִמיט  ַחְברּוָתא  ַא  ַמאְכן  ָזאְלְסטּו  ַהְלַוואי 
אּון  ַצייט  צּו  ַצייט  פּון  צּוַזאְמֶנעֶמען  ִזיְך  ַחֶבר'ֶטעס, 
ׁשֹוין  ָהאט  ֶמען  ָמאל  ִוויִפיל  ֶדעְרֵצייְלן  ָזאל  ֶיעֶדער 
ְמַסֵיים ֶגעֶווען ֵסֶפר ְּתִהִלים. ֶמען ָזאל ְׁשמּוֶעְסן פּון ִדי 
ַא  ִמיט  ִאיז  ֶלעְּבן  ָדאס  ֵׁשיין  ִווי  ֶלעְּבן,  פּון  ֵׁשייְנֵקייט 
ַצִדיק. ַאזֹוי אֹויְך ָזאְלט ִאיר ִזיְך ְמַחֵזק ַזיין ִווי ַאזֹוי ִאיר 
ֶקעְנט ְמַזֶּכה ַזיין ָנאְך ֵמייְדֶלעְך אּון ַווייְּבֶלעְך צּו ֶלעְּבן 

לֹויט ִדי ֵׁשייֶנע ֶוועג פּון ֶרִּבי'ן.

ַא ְגִריס פּון ַדיין ָחׁשּוב'ֶער ַמאן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶער ִאיז 
ִמיר ֵזייֶער ַּבאִליְּבט; ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי 

ַמָּתָנה, ִניְׁשט ֶיעֶדער ִאיז זֹוֶכה צּו ַאַזא ַמאן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה 
ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

~~~~~~~~~~
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