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שנה ב' גליון ע"ו

נייעס אין שטעטל

פרשת בהר-בחוקותי, כ"ו אייר תשפ"א לפ"ק

ברוך יאקאבאוויטש     

אין שפיטאל  מיין קינד  געווען מיט  בין איך  וואך פרשת אחרי-קדושים  דעם פארגאנגענע 
צוליב א וויירוס וואס ער האט געהאט רח"ל, איך האב זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ער 
זאל שנעל קענען ארויסגיין פון דארט געזונטערהייט, איך זאל קענען זיין אינדרויסן פון שפיטאל 
נאך פאר שבת קודש, שכח אייבערשטער פאר דעם גרויסן נס אז נאך פאר שבת בין איך שוין 

געווען אינדערהיים מיטן קינד געזונטערהייט. שכח אייבערשטער!

יענקי יאקאבאוויטש   

 געווענטליך ווען עס קומט די פרילינג סעזאן לייד איך געפערליך שטארק פון די אלערגיע 
פראבלעמען, די נאז רינט - די אויגן רינט און אזוי ווייטער, דאס מאל האב איך זייער שטארק 
געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט אנקומען צו מיר, איך זאל קענען גוט אטעמען און נישט 
האבן די אנדערע פראבלעמען וואס דאס ברענגט מיט, שכח אייבערשטער אז דעם גאנצן סעזאן 

האב איך כמעט גארנישט געליטן פון דעם. שכח אייבערשטער! 

יקותיאל פעלדמאן   

 מיין רעכטע פאדערשטע זיץ פון די קאר איז געווארן צובראכן, ס'איז געליגן שיף אויף אראפ, 
און זיך נישט געוואלט צוריק שטעלן גראד, וואס דאס האט זייער געשטערט פון זיצן געהעריג, 
איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל וויסן וויאזוי דאס צו פאררעכטן, איך האב פראבירט 
אויף עפעס א געוויסע וועג וואס איינער האט מיר געהאט געזאגט, אבער דאס האט געמאכט אז די 
גאנצע זיץ איז געפלויגן אויף די פארקערטע ריכטונג - ס'איז געווארן שוין צו גראד אז מען האט 
עס שוין נישט געקענט ניצן מער, איך האב נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן, איך בין געגאנגען 
צו א מעכאניקער, האט ער מיר געזאגט איך זאל דארט לאזן די קאר אפאר טעג, אבער איך האב 
דאס נישט געקענט טון - ווייל איך דארף ניצן מיין קאר יעדן טאג, בין איך געגאנגען צו א צווייטער 
מעכאניקער, ער האט געגעבן עפעס א ריק אינעם קאר און ס'האט זיך צוריק געשטעלט אין פלאץ 

ווי גארנישט וואלט געווען. שכח אייבערשטער! 

יוסי שניטצלער   

 מיין הויזן האט זיך צוריסן, און צו גיין קויפן א נייע קען נעמען אפאר טעג, וואס טוט 
מען דא? איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל שנעל קענען האבן א נייע הויזן, איך 
האב אריין גערופן א סטאר אין קרית יואל איך האב געגעבן מיין מאס, איך האב געבעטן דעם 
אייבערשטן זיי זאלן עס מאכן פונקט מיין מאס, ס'זאל נישט זיין גרעסער אדער קלענער, זיי 
האבן מיר עס גלייך געמאכט גרייט, און א אינגערמאן האט מיר עס געברענגט, איך האב עס 
אנגעטוהן און ברוך השם ס'איז געווען מיין מאס וואס איך האב געדארפט. שכח אייבערשטער! 

         
               

              
ל"ג בעומר אין שטעטל

ווי אלע מקומות אין דער וועלט, האט מען אין שטעטל אויך 
געפראוועט א שיינעם ל"ג בעומר סעודה.

וואס   - סעודה  א  צו  געזעצט  זיך  מען  האט  מעריב  נאך 
משה  אברהם  הרב  מנהל  חשובער  דורכ'ן  געווארן  נתנדב  איז 
שטראססער שליט"א וזוגתו תחי', מען האט זיך געוואשן צום 
גרויסארטיגן סעודה, דערנאך האט דער חשובער מנהל שליט"א 
ארום גערעדט פון די גרויסקייט פונעם טאג  אין וואס מען שטייט, 

און וואס דאס האט א שיייכות מיט אונז.

פון מוהרא"ש  דערנאך האט מען אויפגעשפילט א שיעור 
ווי מוהרא"ש  זי"ע, געגעבן געווארן ל"ג בעומר שנת תשע"ד, 
רעדט דארט ארום גאר שטארק פון אחדות, זעהן זיך נישט צו 
בייסן איינער דעם צווייטן; רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט 
ליב האבן  זיך  איז  זאך  אונזער  "אנן בחביבותא תליא מילתא" 

איינער דעם צווייטן.

ווי אלע האבן מיטגעהאלטן איז דער ראש ישיבה שליט"א 
ארויס געקומען מיט גאר א הארץ רייסנדע ביטע צו אלע תלמידים 
- נאכדעם וואס ס'האט פאסירט אזא שרעקליכע טראגעדיע אין 
מירון, אז מען דארף זיך פארנעמען זיך נישט צו צוקוועטשן און 

טרעטן איינער אויפן צווייטן.

בפרט דא אין שטעטל חזר'ט עס דער ראש ישיבה שליט"א 
נאר  איז  שטעטל  פונעם  הצלחה  די  אז  אונז,  מיט  שטענדיג 
געוואנדן אויב מען וועט זיך ליב האבן, און קוקן נאר דעם גוטס 

ביים צווייטן.

  דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל שוין נישט הערן 
אזאנע פאסירונגען ביי כלל ישראל, ס'זאל זיין נאר שמחות ביי 

אידישע קינדער. 

אויך אין ישיבה קטנה האט מען אויסגעניצט דעם הייליגן 
טאג ל"ג בעומר ווי עס דארף צו זיין.  גלייך נאכן דאווענען שחרית 
ל"ג בעומר אינדערפרי האט מען זיך ארויסגעלאזט צוזאמען מיטן 
שליט"א  אינדארסקי  משה  יעקב  הר"ר  שיעור  מגיד  געטרייען 
אויפן וועג צום ציון פון הייליגן ריבניצער זי"ע אין מאנסי, מען 
האט זיך גוט אויסגעבעטן פאר זיך און פאר גאנץ כלל ישראל, 
אלע קינדער האבן זיך דארט מתבודד געווען יעדער פאר זיינע 

געברויכן וואס ער דארף.

דערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט מפיץ זיין גליונות פאר 
אלע וואס זענען דארט געקומען צום ציון זיך אויסבעטן אלעס 
גוטס, אלע האבן זייער שיין גענומען און זיך באדאנקט פארן זיי 

מזכה זיין מיט אזא שיינעם גליון.

אויך אין תלמוד תורה האט מען זייער שיין געפראוועט דעם 
שבת'דיג  אנגעטוהן  געקומען  זענען  קינדער  אלע  טאג,  גרויסן 
ל"ג  א  געמאכט  מען  דאווענען האט  נאכן  בעומר,  ל"ג  לכבוד 
בעומר סעודה און דערנאך זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ 

לכבוד דעם גרויסן טאג.

דערנאך זענען זיך די קינדער זיך צאמגעקומען צו א אפשערן 
פון הילד אליעזר שלמה נ"י בן ר' אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, 
אלע קינדער האבן געזינגען צוזאמען אה מחיה ציצית - אה מחיה 

קאפל - אה מחיה פיאות, און נאך פרייליכע ניגונים. 

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען פאלגן דעם 
גרויסן תנא, זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן און נאר זיכן דאס 

גוטס ביי א צווייטן. 

ברוכים הבאים בשם השם
מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך 

אהערגעצויגן ביי אונז אין קרית ברסלב ליבערטי 

רפאל פורסט נ"י וזוגתו מרים תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און 

זיי זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם הייליגן רבינ'ס
וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי זאגט: ווען א מענטש וויל אויספירן וועט ער. 

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז לאה איידליס תחי'
 תלמודה בית פיגא וויליאמסבורג

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

ניגון פון אקדמות 

בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרשת וארא, כ"א טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן

לכבוד מרת ... תחי'

איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

דער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן שיט(: "ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ִמֶּכם ִּכּתֹות ִּכּתֹות",      
סארט  אלע  דא  זענען  עס  וויבאלד  כיתות;  אסאך  אייך  פון  מאכן  וועל  איך 
מענטשן אויף דער וועלט, עס זענען דא לעבעדיגע מענטשן - זיי דארפן א וועג 
פאר זיך, עס זענען דא מער צובראכענע מענטשן וכו' - זיי דארפן א אנדערע 
וועג. עס זענען דא למדנים, און עס זענען דא מענטשן וואס פארשטייען נישט 
קיין לערנען וכו'; מיט יעדן איינעם דארף מען רעדן אן אנדערע שפראך וכו', 
דערפאר האט דער רבי געזאגט: "ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ִמֶּכם ִּכּתֹות ִּכּתֹות", איך וועל מאכן 
פון אייך אסאך גרופעס. מוהרא"ש פלעגט שטענדיג צולייגן צו דעם שיחה פון 
רבי'ן: "דער רבי האט טאקע געזאגט 'איך וועל מאכן פון אייך כיתות כיתות', 
אבער דער רבי האט נישט געזאגט אז איין גרופע זאל רעדן אויפן צווייטן, און 

איינער זאל פיינט האבן דעם צווייטן".

דאס וואס מען זעט ליידער אז אין ברסלב קריגט מען זיך איינער מיטן 
מז:(:  )סוטה  לברכה  זכרונם  חכמינו  שוין  זאגן  ערשיינונג  דעם  אויף  צווייטן, 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַמְחלֹוֶקת  ַרּבּו  צֹוְרָכן,  ָּכל  ִׁשְּמׁשּו  ֶׁשא  ְוִהֵּלל  ַׁשַּמאי  ַּתְלִמיֵדי  "ִמֶּׁשַרּבּו 
א מענטש  ווען  רבי'ן;  ביים  אויך  איז  אזוי  און  ִּכְׁשֵּתי ּתֹורֹות",  ְוַנֲעֵׂשית ּתֹוָרה 
לערנט דעם הייליגן רבינ'ס ספרים, זיין גאנצע קאפ איז נאר פארנומען ווי 
אזוי ער קען נאכאמאל איבער גיין דעם רבינ'ס ספרים, ער לערנט יעדן טאג 
ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, סיפורי מעשיות און ספר המידות, 
ער פאלגט דעם רבי'ן, ער איז זיך מתבודד מיטן אייבערשטן יעדן טאג; אזא 
איינער האט נישט מיט קיינעם קיין שייכות, עס אינטערעסירט אים נישט א 
צווייטן, אים אינטערעסירט נאר דעם אייבערשטן, ער זינגט צום אייבערשטן 

א גאנצן טאג; אזא איינער קריגט זיך נישט מיט קיינעם.

אבער וויבאלד עס ווערן מקורב צום רבי'ן תלמידים שלא שמשו כל צרכן, 
וואס דער גאנצער קאפ איז נאר ישות און גיאות, געלט און כבוד וכו' וכו', פון 
דעם נעמט זיך די אלע מחלוקת צווישן איין גרופע אינעם צווייטן; אנשטאט 
נעמען יעדע שיחה און יעדע תורה פון רבי'ן פאר זיך, און טראכטן: 'ווי אזוי 
קען איך מיר פארבעסערן, ווי אזוי קען איך זוכה זיין צוקומען צו דאס וואס 

דער רבי זאגט', איז מען פארנומען צו רודפ'ן ערליכע אידן.

דער הייליגער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קכא(: אויפן פסוק )תהלים 
ֱאֹלַקי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ָעָלי,  ָּכתּוב  ֵסֶפר  ִּבְמִגַּלת  ָבאִתי  ִהֵּנה  ָאַמְרִּתי  "ָאז  ח-ט(:  מ, 
ָחָפְצִּתי", ווען א מענטש לערנט א ספר פון א צדיק, ער לערנט דאס אויף א 
וועג: "ָּכתּוב ָעָלי", אז דאס וואס שטייט אין דעם ספר מיינט אים, איז א סימן, 

אז: "ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַקי ָחָפְצִּתי", אז דער מענטש וויל זיין אן ערליכער איד.

דער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קעא(: אויפן פסוק )דניאל יב, ב(: 
"ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו, ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם", 
יעדעס מאל עס ווערט באוואוסט א נייע שכל - א נייע דרך אין עבודת השם, 
זענען דא צוויי סארט מענטשן, איינער איז זיך מחי' מיט יעדן דיבור, מיט יעדע 
טראפ שכל, ביי אזא מענטש איז - "ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם", ער שפירט ביי זיך אז ביז 
יעצט איז ער געווען ממש א מת, ער האט נישט געלעבט, ער איז געשלאפן א 
טיפע שלאף, און דער רבי האט אים אויפגעוועקט, ער הייבט אן לעבן; נאכדעם 
זענען דא וואס ניצן נישט די שכל און די לימודים פאר חיי עולם, נאר אויף 
חוזק צו מאכן פון יענעם, זיי זוכן ווי מען קען נאך איינעם אוועק מאכן – "ְוֵאֶּלה 
ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם", ווי זיי קענען יענעם וויי טון און יענעם אוועק מאכן.

וויסן פון הייליגן רבי'ן, דארפן  צו  געווען  זוכה  דערפאר, אז מיר האבן 
מיר אסאך בעטן דעם אייבערשטן: "רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל 
אייביג בלייבן מקושר צום רבי'ן, איך זאל אייביג האבן א געפיל אין רבי'ן, איך 
זאל געדענקען וואס דער רבי האט געטון מיט מיר. רבונו של עולם, העלף מיר 
איך זאל נישט קוקן אויף קיינעם, איך זאל נאר זיין פארנומען מיט מיר, איך זאל 
פאלגן דעם רבי'ן. הייליגער באשעפער, העלף מיר אז ווען איך לערן די תורות 
פון רבי'ן זאל איך עס נעמען פאר מיר, נישט אזוי ווי די וואס נעמען עס ַלֲחָרפֹות 
ְוַרִבּים ִמְיֵּשֵׁני  ְלִדְראֹון עֹוָלם אזוי ווי דער רבי זאגט – ווען א צדיק זאגט תורה, 
ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו, אלע איינגעשלאפענע מענטשן וועקן זיך אויף, אבער נישט 

אלע זענען גלייך, נאר ֵאֶלּה ְלַחֵיּי עֹוָלם, ְוֵאֶלּה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם, דערפאר 
בעט איך דיר רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל נעמען דעם רבי'ן 'ְלַחֵיּי 
איך  וועל  איין טאג  אז  געדענקען  זאל  איך  רבי'ן,  מיטן  לעבן  זאל  איך  עֹוָלם', 
איבערלאזן די וועלט, מען וועט מיר באגראבן אין בית החיים, איך וועל בלייבן 
וועל גארנישט מיט נעמען מיט מיר נאר דאס ביסל  דארט איינער אליין, איך 

תורה תפילה ומעשים טובים".

"ְּבָמקֹום  סו(:  סימן  אות מריבה,  המידות,  )ספר  זאגט  רבי  וואס דער  געדענקט 
זיך; דאס  קריגט  מען  וואו  זיך דארט  געפונט  ַהָּׂשָטן", דער שטן  ָׁשם  ְמִריָבה 
איז זיין זאך, ווי מען קען מאכן מחלוקת. דערפאר דארף מען אנטלויפן פון 
מחלוקת ווי פון פייער, בפרט ווען דער יצר הרע קומט מיט א שלייער פון 
לשם שמים, דאן איז דאס זייער מסוכן, ווייל אזוי כאפט ער אריין אפילו די 
ערליכע אידן; ער רעדט זיי איין אז עס איז א מצוה צו טשעפען א צווייטן, צו 

רודפ'ן א צווייטן.

דאס זאלט איר גוט וויסן, אויב איינער רעדט איין צו רודפ'ן יענעם, צו 
טשעפען א צווייטן, דארף מען פון אים אנטלויפן, ווייל דער איז דער שטן 
אליין. ווען דער שטן זעט אן ערליכע חבורה, אדער א ערליכע משפחה וואס 
פירן זיך בדרך התורה, זיי זענען ווייט פון עבירות, און ער פרובירט מיט אלע 
וועגן זיי צו בייקומען, אבער עס גייט אים נישט, דאן קומט ער צו זיי מיט א 
פרומע'ן שלייער; ער פלאקערט אויף א מחלוקת, וואס דאס איז דער ערגסטער 
דאס  אויס  רעכענען  לברכה  זכרונם  חכמינו  ווי  אזוי  אייבערשטן,  ביים  זאך 
גרויסקייט פון שלום )דרך ארץ זוטא, פרק השלום( און ווי דער אייבערשטער האט 

פיינט מחלוקת )דרך ארץ זוטא, פרק ט(.

איר זאלט זען אז ביי אייך אין שטוב זאל מען זיך נישט קריגן, און איר זאלט 
דאנקען דעם אייבערשטן אז ביי אייך אין שטוב לעבט מען בשלום; דאס וואס 
איר שרייבט אז אייערע געשוויסטער זענען בעלי מחלוקת און מחרחרי ריב, 
זיי טוהן אלע שווארצע ארבעט וכו', און דערפאר האלט איר זיך אפ פון גיין צו 
משפחה שמחות און דאס טוט זייער וויי פאר אייערע עלטערן; איך האלט אז 
איר זאלט יא גיין צו די שמחות פון אייערע עלטערן, מיט דעם וועט איר מאכן 
פאר זיי א נחת רוח, און מיט אייערע געשוויסטער זאלט איר רעדן סתם זאכן, 

דרייט אייך ארויס פון רעדן איבער זאכן וואס איר האט דערין חלוקי דעות.

דער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קכב(: "ִּכי ֶזה ָידּוַע, ֶׁשִּמַּדת ַהִּנָּצחֹון 
וויל אויספירן,  ֵאיָנּה סֹוֶבֶלת ָהֱאֶמת", דאס איז באוואוסט, אז ווען א מענטש 
וועט ער קיינמאל נישט מודה זיין אויפן אמת, "ִּכי ַאף ִאם ֵיָרֶאה ָלֵעיַנִים ְּדַבר 
ֱאֶמת, ִיְדֶחה אֹותֹו ֵמֲחַמת ַהִּנָּצחֹון", און אפילו מען וועט אים אויפווייזן בפירוש 
מיט קלארע באווייזן אז ער איז נישט גערעכט, וועט ער אויך נישט מודה זיין 
אויפן אמת, ווייל ער וויל אויספירן; איז דאך א שאד זיך צו טענה'ען און זיך 

קריגן מיט א צווייטן.

איך האף אז איר פארשטייט וואס איך שרייב אייך, און איר וועט זיין א 
מבין דבר מתוך דבר צו וויסן ווי אזוי צו לעבן מיט די משפחה אן מחלוקת, 

אפילו איר האט חלוקי דעות צווישן אייך.

דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?
                      א( ווערן בעצבות

                    ב( זיכן אויף יענעם שלעכטס

 פרישע פיש דעליווערט
יעדע וואך צו אייער טיר

 רופט היינט
KB Fish

845-213-9723 
יצחק אהרן וויינבערג

פלאנט איר צו עפענען א נייע ביזנעס
אדער אויב האט איר א ביזנעס 
 רופט דעם אינשורענס עקספערט אויף

347-661-2579 
אדער אויף טעלעפאון מעסעדשונג

845-407-2614

                                   ג( קיינמאל נישט מודה זיין אויפן אמת
                 ד( יענעם פארשעמען

אייער חבר
ישראל שלום 
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