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6יעקב משה אינדארסקי
א) איך האב געזיכט אן אכסניא צו שלאפן די ערשטע נאכט שבועות ,אזוי ווי אלע משפחות
האבן אריינגענומען געסט ,האבן זיי נישט געהאט קיין איבעריגע פלאץ פאר מיר ,האב איך געבעטן
דעם אייבערשטן איך זאל יא קענען טרעפן אן אכסניא וואו צו שלאפן ,שכח אייבערשטער איינע
פון די אינגעלייט האבן צום סוף יא געהאט פלאץ פאר מיר .שכח אייבערשטער!
ב) ברוך השם עס האט זיך געעפענט נאך א בית המדרש "בית המדרש עצתו אמונה" ,אויף
די טווינברידזש גאס ,דאס איז די זעלבע גאס וואו איך וואוין ,די וועג צום שול האט אפאר שכינים
וואס האבן הינט ביי זיך אינדערהיים ,איך האב געהערט פון אנדערע אינגעלייט אז די הינט קענען
ארויס קומען און דערשרעקן די מענטשן וואס גייען אדורך ,איך האב שטארק געבעטן דעם
אייבערשטן אז ווען איך גיי דארט דורך זאלן זיי נישט ארויסקומען ,שכח אייבערשטער זיי האבן
זיך נישט באוויזן ווען איך בין דארט דורך געגאנגען.

6יואל שניטצלער
איין פרייטאג צופרי ווען מיר זענען אויפגעשטאנען האבן מיר באמערקט אז ס'איז נישט
דא קיין וואסער אין די דירה (אין קרית יואל) ,מיר האבן נישט געוואוסט די סיבה דערפאר,
פארשטייט זיך מיר האבן אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן האבן וואסער ,ווי וויכטיג
עס איז יעדן טאג צו האבן וואסער ,איז דאך פרייטאג פיל וויכטיגער ,מ'דארף זיך צוגרייטן צום
שבת ,למעשה ביז א קורצע צייט האבן מיר צוריק באקומען דאס וואסער ,שכח אייבערשטער!
אביסל שפעטער האבן מיר זיך איבערצייגט אין די גרויסקייט פון תפילה ,ווען מיר האבן
אויסגעפונען פון די שכנים אין אונזער בנין אז פון אלע זיבן און צוואנציג איינוואוינער אינעם בנין
האבן מיר צוריק באקומען דאס וואסער צוויי שעה פריער פון די אנדערע איינוואוינערס!
ב) מיטן אייבערשטענ'ס הילף וואקסט די שטעטל לארכה ולרחבה צוליב דעם האט דער
ראש ישיבה שליט"א מייסד געווען א דריטע בית המדרש אין שטעטל ,אויף די טווינברידזש גאס
"בית המדרש עצתו אמונה" ,אין די גאר נאנטע טעג און וואכן וועלן צוקומען נאך איינוואוינער
אין דעם געגענט ,אבער דערווייל איז די מנין אין בית המדרש זייער אויסגערעכנט ,איינער פון די
שכנים האבן געדארפט אוועקפארן צוליב א שמחה ,איז די מנין געווען זייער מצומצם און מ'האט
געדארפט צוקומען צו יעדע מתפלל ,שבת אינדערפרי האבן מיר זיך דערזען אין בית המדרש אן
מנין ,מיר אלע האבן אנגעהויבן זייער שטארק צו בעטן דעם אייבערשטן מיר זאלן האבן מנין ,און
נאך אפאר מינוט איז אנגעקומען אן אומגעראכטענער מתפלל וואס האט משלים געווען דעם מנין,
שכח אייבערשטער!

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

מרדכי אהרן היילפרין נ"י וזוגתו פערל תחי'

צו די אפשערן פון זייער אינגל יחזקאל נ"י למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד
און פון אלע קינדער געזונטערהייט.

מען גייט יעצט אריין אינעם דריטן יאר פון ווען די ערשטע משפחה
האט זיך אהערגעצויגן אין שטעטל און מען האלט שוין ביים דריטן בית
המדרש.
דער דריטער בית המדרש האט דער ראש ישיבה שליט"א א נאמען
געגעבן "בית המדרש עצתו אמונה" .זייער פאסיג איז דאס נאמען
נאכדעם וואס דער אינגערמאן וואס האט אוועק געגעבן זיין הויז פארן
בית המדרש איז טאקע דער וואס טייפט די בריוון פון עצתו אמונה יעדן
איינציגן טאג ,איז נישט מער ווי פאסיג דעם נאמען פארן נייעם בית
המדרש.
שבת קודש פרשת במדבר  -ערב שבועות תשפ"א איז געווען די
ערשטע שבת וואס די בית המדרש האט געפענט אירע טויערן ,לכבוד
דעם באנייאונג פונעם בית המדרש איז דער ראש ישיבה שליט"א
ספעציעל געקומען דאווענען דעם ערשטן תפלה ,וואס דאס איז געווען
א גרויסע חיזוק פאר אלע מתפללי בית המדרש וואס וועלן מיטן
אייבערשטענ'ס הילף דאווענען דארט יעדע וואך.
דער ראש ישיבה שליט"א האט געדאווענט קבלת שבת פארן עמוד
א ווארימע דאווענען ,נאכן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א
ארום גערעדט אז ער זעהט אין דעם בית המדרש גאר א שיינעם עתיד,
עס וועט נאך דא זיין שיינע זאכן.
אויף דעם גאס פונעם נייעם בית המדרש בויעט זיך יעצט
פרישע זעכצן הייזער ,מען האפט נאך אויף דעם זומער עס צו קענען
באנייען ,אלע איינוואוינער פון דעם נייעם דעוועלאפמענט וועלן מיטן
אייבערשטענ'ס הילף דאווענען אין דעם בית המדרש אלע תפילות יעדן
שבת קודש.
אויף שבת קודש פרשת נשא איז שוין די בית המדרש געווען אפען
אלע דריי תפלות ,אפאר טיכטיגע אינגעלייט האבן אהערגעשטעלט א
כשר'ע מקוה עס זאל זיין אין באניץ פאר שבת אינדערפרי.
ווען מען האט אנגעפרעגט דעם ראש ישיבה שליט"א וואס מען
דארף וויסן ווען מען עפענט א נייע בית המדרש; האט דער ראש
ישיבה שליט"א זיך אנגערופן" :מען דארף איין זאך ,מען דארף זיך ליב
האבן איינער דעם צווייטן ,דעמאלטס וועט דער בית המדרש האבן א
געוואלדיגע הצלחה".
דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל ארויס קומען א קידוש השם
פון דעם בית המדרש.

א שיינעם שבת געווען מיטן ראש ישיבה שליט"א
נאך דעם הערליכן יום טוב שבועות וואס איז פארגעקומען אין
שטעטל ,האט מען געהערט די גוטע בשורה אז דער ראש ישיבה
שליט"א וועט נאך פארבלייבן מיט אונז פאר ביז נאך שבת ,וואס דאס
האט מורא'דיג דערפרייט אלע משפחות אין שטעטל.
מען האט געהאט נאכאמאל די זכיה צו הערן דעם ראש ישיבה
שליט"א דאווענען פארן עמוד .הערליכע שיעורים זענען געהערט
געווארן במשך דעם שבת  -התחזקות אויף תורה ותפלה און התחזקות
וויאזוי צו פירן א שטוב אויף דעם וועג וואס דער רבי לערנט מיט אונז.
בעיקר האט דער ראש ישיבה שליט"א ארום גערעדט פון די יסוד
אויף וואס דער שטעטל באשטייט ,דאס איז "רעדן צום אייבערשטן",
אנדערע זאכן איז נישט דא אין שטעטל; זעהן ארויס צו גיין מיט די
קינדער אויפן פעלד און זיי אויסלערנען וויאזוי מען רעדט צום
אייבערשטן ,קודם דאנקט מען דעם אייבערשטן ,דערנאך בעט מען
וואס מען דארף האבן.
דער אייבערשטער זאלן העלפן מען זאל קענען פאלגן אלעס וואס
דער ראש ישיבה לערנט מיט אונז.

א בריוו

לֹותָך ,י"ח ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
תשע"ט לִ ְּפ ַרט ָק ָטן
ָמ ַרת ִּ ...ת ְחיֶ '.

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -ד' ַּפ ְר ַׁשת ְׁשלַ ח ,כ"ג ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת תשע"ט לִ ְּפ ַרט ָק ָטן
לְ ָּכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.

רֹויסגֶ עצֹויגְ ן ַקיין ִק ְריַ ת
ייער ֵחלֶ ק ַאז ִאיר ָהאט זִ יְך ַא ְ
וואֹויל ִאיז ַא ֶ
ער ִטי יצ"ו.
יּב ְ
ְּב ֶר ְסלֶ ב ,לִ ֶ
ּבֹויען ַא ְּפלַ אץ וואּו ִמיר ֶוועלְ ן
ֶ
ִאיר זֶ ענְ ט פּון ִדי ֲע ָׂש ָרה ִראׁשֹונִ ים צּו
אֹויפ'ן ֶוועג ִווי ֶדער ֶר ִּבי ָהאט
ְ
ּוב ָט ֳה ָרה
דּוׁשה ְ
ערע דֹורֹות ִּב ְק ָ
ְמ ַחנֵ ְך זַ יין אּונְ זֶ ֶ
עּבן.
ערגֶ עגֶ ְ
יּב ְ
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט אּונְ ז ָדאס ִא ֶ
ערנְ ט ִווי ַאזֹוי ֲ
אּונְ ז גֶ עלֶ ְ
הּובא ְּב ַר ִׁש"י ְד ָב ִרים
ימן ו; ָ
חּומא ֵע ֶקבִ ,ס ָ
(מ ְד ָרׁש ַּתנְ ָ
ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן ֶ
עווען פּון ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע
אֹותּה"ִ ,איר זֶ ענְ ט גֶ ֶ
"אם ִה ְת ַחלְ ָּת ְּב ִמ ְצ ָוה ,גְ מֹור ָ
ח ,א)ִ :

ּבּורג
אמ ְס ְ
רּוקלִ יןִ ,ווילְ יַ ְ
עע ְפנְ ט ִדי ֵח ֶדר ִאין ְּב ְ
אּבן גֶ ֶ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ֶווען ִמיר ָה ְ
יידל ְסקּול,
יקן ִאינֶ עם ֵמ ְ
אּון אֹויְך פּון ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע ִמ ְׁש ָּפחֹות ַא ַריין צּו ִׁש ְ
ער ִטי.
יּב ְ
מֹוסדֹות ִאין לִ ֶ
עצט זֶ ענְ ט ִאיר ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע צּו ֶע ֶפענֶ ען ְ
יֶ ְ
יען ִדי ִקינְ ֶדער
צּוצ ֶ
אֹויפ ִ
ְ
עּבן ּכ ַֹח
ער ְׁש ֶטער זָ אל ַאייְך גֶ ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ייע ֶרער ַמאן נֵ רֹו יָ ִאיר.
ייער ֵט ֶ
אמען ִמיט ַא ֶ
ער ֵהייט צּוזַ ֶ
גֶ עזּונְ ֶט ְ
ייער ְׁשטּוּב ֶוועט ִדינֶ ען ַאלְ ץ ַאן ַא ְכ ַסנְ יָ א
ערן ַאז ַא ֶ
ִאיְך ְפ ֵריי זִ יְך צּו ֶה ְ
ייּבן ַּביי ַאייְך ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַא ִמנְ יָ ן.
ּתֹורה ּולְ ְּת ִפלָ הֶ ,מען ֶוועט ָאנְ ֵה ְ
לַ ָ
אּבן ֶׁש ַפעְּ ,ב ָר ָכה אּון ַה ְצלָ ָחה.
ִאין ֶדעם זְ כּות זָ אלְ ט ִאיר ָה ְ
~~~~~~~~~~

ערע
אכט ַאנְ ֶד ֶ
עדע נַ ְ
זּוכן יֶ ֶ
אר ָוואס זָ אלְ ְסטּו ְ
ְּבלַ ייּב ִאין ְׁשטּוּב; ַפ ְ
ייע ֶרע
אסט ָדאְך ַא ֵט ֶ
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען ְוכּו' ְוכּו' ,דּו ָה ְ
ירּוצים וואּו צּו גֵ יין ַפ ְ
ִּת ִ
וארט אֹויף ִדיר ַא גַ אנְ ְצן
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען ִמיט ִדיר ,זִ י ַו ְ
ַווייּב ִּת ְחיֶ '! זִ י ִוויל ַפ ְ
לֹויפן צּו ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס
ְ
אר ָוואס זָ אלְ ְסטּו
מּוע ְסן; ַפ ְ
יסל צּו ְׁש ֶ
ָטאג ַא ִּב ְ
ייער
עסע ,זֵ יי ִווילְ ן ִדיר נָ אר ַפאר זֵ ֶ
ער ֶ
יׁשט ַפאר ַדיין ִאינְ ֶט ֶ
אר ְפן ִדיר נִ ְ
ַד ְ
עסן.
ער ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ִאינְ ֶט ֶ
ארץ ,גְ לֵ ייּב ִמיר ִאיְך
ִאיְך ְׁש ַרייּב ִדיר ֶדעם ְּב ִריוו ִמיט ְּבלּוט פּון ַמיין ַה ְ
ייע ְכץ;
עקל ַצייט ,קֹוים אֹויף ַא ָראּפ צּו ְׁשלִ ינְ גֶ ען ִדי ְׁש ַּפ ֶ
יׁשט ַקיין ְּב ֶר ְ
ָהאּב נִ ְ
ַמאְך זִ יְך ַא ֶח ְׁשּבֹון ָוואס ִאיְך ָהאּב ַאלְ ץ צּו טּון ִאין ֵאיין ָטאגִ ...איְך ְׁש ַרייּב
יסט ַּביי ִמיר
ִדיר ֶדעם ְּב ִריוו ִמיט ְּבלּוט ַווייל ִאיְך ִוויל ִדיר ֶהעלְ ְפן ,דּו ִּב ְ
יבה ִאיז ַּביי ִמיר
עדער ַּתלְ ִמיד ַהיְ ִׁש ָ
יּבט ִווי ַמיינֶ ע ֵאייגֶ ענֶ ע ִקינְ ֶדער; יֶ ֶ
ַּבאלִ ְ
ּפֹועל ַמ ֶמׁש.
יׁשט ַא ְּב ִחינָ ה נָ אר ְּב ֵ
ִווי ַאן ֵאייגְ ן ִקינְ ד ,נִ ְ
עפאן פּון ִדי ַא ְר ֶּבעטִ ,איְך
יׁשט ַא ַריין ִאין ְׁשטּוּב ַדיין ֶטעלֶ ָ
ְּב ֶרענְ ג נִ ְ
ערט ַדיין ַווייּב ַאז דּו
עטן; ֶעס ְׁש ֶט ְ
עּב ְ
זֹויפיל ָמאל גֶ ֶ
ָהאּב ִדיר ָדאס ׁשֹוין ַא ִ
עדן צּו ִדיר ,זִ י ָהאט
יׁשט ִמיט ִאיר ,זִ י ֵוויינְ ט צּו ִמיר ִאיְך זָ אל ֶר ְ
עד ְסט נִ ְ
ֶר ְ
עּבן פּון נָ אְך ִדי ֲחתּונָ ה ֶווען ַדיין ָקאּפ ִאיז
אּבן ֶדעם לֶ ְ
ִדיר לִ יּב ,זִ י ִוויל ָה ְ
אכט
עט ַר ְ
אסט נָ אר ִאיר גֶ עזֶ ען אּון גֶ ְ
עווען ְקלָ אר אּון ֵרייןֶ ,ווען דּו ָה ְ
נָ אְך גֶ ֶ
נָ אר פּון ִאיר.

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ְׁשלַ ח ,כ"ג ִס ָיוןְׁ ,שנַ ת תשע"ט לִ ְּפ ַרט
ָק ָטן

עדע
אסנַ יי אּון ַהאלְ ט ַדיין ְׁשטּוּב ֵריין; יֶ ֶ
ֵהייּב ַהיינְ ט ָאן פּונְ ָד ְ
אסט ִאין ְׁשטּוּב ,לְ ָמ ָׁשל ֶווען ַדיין ַווייּב ִאיז
עריגֶ ע ִמינּוט ָוואס דּו ָה ְ
יּב ִ
ִא ֶ
חּומ ְׁש'ל ָא ֶדער
עמען ֶדעם ָ
נּומען ִמיט ִדי ְׁשטּוּב ַא ְר ֶּבעט  -זָ אלְ ְסטּו נֶ ֶ
אר ֶ
ַפ ְ
יֹות'ל ָוואס זֵ יי זֶ ענֶ ען ַדיינֶ ע נָ אנְ ְט ְס ֶטע ֲח ֵב ִרים ,זֵ יי ֶוועלְ ן ִדיר
ֶדעם ִמ ְׁשנַ ְ
יׁשט ָא ְּפלָ אזְ ן.
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ

עמּפ
יידל ֶק ְ
זּומער ִאין ֵמ ְ
יסט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ֶ
ייער ַאז דּו ִּב ְ
ִאיְך ְפ ַריי זִ יְך זַ ֶ
אמען ִמיט ִדי יּונְ גֶ עלַ ייט.
צּוזַ ֶ

יטלֶ עְך ְּת ִהילִ ים; ֶּבעט ַפאר ִדירַ ,פאר ַדיין ַווייּב אּון
אּפ ְ
זָ אג ַא ָּפאר ַק ִ
יסל ְּת ִפילָ ה פּון ִדירֶּ ,בעט ַפאר ִמיר ִאיְך
נּוצן ַא ִּב ְ
ִקינְ ֶדערִ .איְך ֶקען אֹויְך ְ
יׁשט
יט'ן ְמ ַׁש ֵמׁש זַ יין ֶדעם ֶר ִּבי'ן; ִווי נִ ְ
וייטער ִמ ְ
אּבן ּכ ַֹח ַמ ְמ ִׁשיְך זַ יין ַו ֶ
זָ אל ָה ְ
גּוטס ְוכּו' ְוכּו'.
יסל ְ
עווען פּון ִמיר ַא ִּב ְ
אסטּו ָדאְך ְמ ַק ֵּבל גֶ ֶ
ִווי ָה ְ

ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
לְ ָּכבֹוד ֵמיין ֵט ֶ
יבה ,יְ יַ ֵׁשר ּכ ַֹח.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין נְ ָד ָבה ַפאר ִדי יְ ִׁש ָ

ויׁשן ִדי
ייער זָ אלְ ְסט ַא ַריינְ ְּב ֶרענְ גֶ ען ַא ִחיּות ְצ ִו ְ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר זַ ֶ
אכ ְטס,
ייטיג צּונַ ְ
עמען ַסיי ְפ ַר ִ
אמנֶ ֶ
עדע ַׁש ָּבת זָ אלְ ְסטּו זֵ יי צּוזַ ְ
יּונְ גֶ עלַ ייט ,יֶ ֶ
יידלֶ עְך לְ ָּכבֹוד ַׁש ָּבתִ ,אין ִדי
וייּבלֶ עְך ֶוועלְ ן גֵ יין זִ ינְ גֶ ען ִמיט ִדי ֵמ ְ
ִדי ַו ְ
יסל זְ ִמירֹות אּון זִ יְך ְמ ַחזֵ ק
יצן ִמיט ִדי יּונְ גֶ עלַ ייט זִ ינְ גֶ ען ַא ִּב ְ
זַ ייט זָ אלְ ְסטּו זִ ְ
ּפּורי
ערנֶ ען ִס ֵ
ארלֶ ְ
ער ְפ ִרי זָ אלְ ְסטּו זָ אלְ ְסטּו ָפ ְ
זַ יין ִאינְ ֵאיינֶ עםַׁ .ש ָּבת ִאינְ ֶד ְ
ערנֶ ען ִׂשיחֹות פּון ֶר ִּבי'ן.
ארלֶ ְ
ַמ ֲע ִׂשיֹות אּון ַּביי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות זָ אלְ ְסטּו ָפ ְ
צּוׁש ֶטעלְ ן ַא ְק ִהילָ ה ָוואס זָ אל
אֹויפ ְ
ְ
עּבן
ייע ֶרער ֶ ,...עס גֵ ייט ִמיר ִאין לֶ ְ
ֵט ֶ
ּוּב ְּפ ִׁשיטּותַ ,א ְּפלַ אץ וואּו ֶמען
ּות ִפּלָ ה ִּב ְּת ִמימּות ִ
ּתֹורה ְ
זַ יין ַא ְּפלַ אץ פּון ָ
ּבּוׁשה אּון ַא ְּפלַ אץ וואּו ֶמען ָהאט זִ יְך
ער ְׁש ְטן ָאן ָ
ייּב ְ
עדן פּונֶ עם ֵא ֶ
ֶוועט ֶר ְ
עדער ֵאיינֶ ער ָהאט זַ יינֶ ע ֵדיעֹות ְוכּו'.
וייטן ֲא ִפילּו יֶ ֶ
לִ יּב ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצ ֵו ְ
יידל
ּתֹורה ַפאר ִדי ֵמ ְ
ערע ֵס ֶפר ָ
עּב ֶרענְ גְ ט ַא ַּבאזּונְ ֶד ֶ
רֹויסגֶ ְ
ִאיְך ָהאּב ַא ְ
עמּפ.
ֶק ְ
~~~~~~~~~~

עדט פּון ִאים אּון וואּו ֶמען
ארט וואּו ֶמען ֶר ְ
מֹוה ָרא"ׁש ִאיז ָד ְ
ְּבנֹוגֵ ַע ְוכּו'; ַ
ארן וד"ל.
יּבן ַאלֶ ע זַ יינֶ ע יָ ְ
עׁש ִר ְ
עדט אּון גֶ ְ
ער ְ
טּוט ָוואס ֶער ָהאט גֶ ֶ
אּבן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים.
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
~~~~~~~~~~
איינמאל האט א איד געפרעגט דעם הייליגן רבין וויאזוי מען קען זוכה זיין צו ווערן
א ערליכער איד? האט דער רבי געענטפערט דורך לערנען תורה ,האט דער איד
געזאגט" :איך קען נישט לערנען"? האט אים דער רבי גענטפערט.
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