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שנה ב' גליון פ'

נייעס אין שטעטל

פרשת בהעלותך, י"ח סיון תשפ"א לפ"ק

יעקב 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 
דעם  געבעטן  האב שטארק  איך  אדורך,  גייען  וואס  מענטשן  די  דערשרעקן  און  קומען  ארויס 
אייבערשטן אז ווען איך גיי דארט דורך זאלן זיי נישט ארויסקומען, שכח אייבערשטער זיי האבן 

זיך נישט באוויזן ווען איך בין דארט דורך געגאנגען.  

יואל שניטצלער   

נישט  זענען אויפגעשטאנען האבן מיר באמערקט אז ס'איז  ווען מיר   איין פרייטאג צופרי 
די סיבה דערפאר,  געוואוסט  נישט  יואל(, מיר האבן  )אין קרית  דירה  די  אין  וואסער  קיין  דא 
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!

ווען מיר האבן  פון תפילה,  גרויסקייט  די  אין  זיך איבערצייגט  אביסל שפעטער האבן מיר 
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!

צוליב דעם האט דער  ולרחבה  די שטעטל לארכה  וואקסט  ב( מיטן אייבערשטענ'ס הילף 
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!  

         
               

              
דריטער בית המדרש אין שטעטל

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 
נאמען  דאס  איז  פאסיג  זייער  אמונה".  עצתו  המדרש  "בית  געגעבן 
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 
שליט"א  ישיבה  ראש  דער  איז  המדרש  בית  פונעם  באנייאונג  דעם 
ספעציעל געקומען דאווענען דעם ערשטן תפלה, וואס דאס איז געווען 
מיטן  וועלן  וואס  המדרש  בית  מתפללי  אלע  פאר  חיזוק  גרויסע  א 

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.

יעצט  זיך  בויעט  המדרש  בית  נייעם  פונעם  גאס  דעם  אויף 
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 
ראש  דער  האט  המדרש;  בית  נייע  א  עפענט  מען  ווען  וויסן  דארף 
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 
ישיבה  ראש  דער  אז  בשורה  גוטע  די  געהערט  מען  האט  שטעטל, 
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 
געהערט  זענען  שיעורים  הערליכע  עמוד.  פארן  דאווענען  שליט"א 
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 
צום  רעדט  מען  וויאזוי  אויסלערנען  זיי  און  פעלד  אויפן  קינדער 
מען  דערנאך בעט  אייבערשטן,  דעם  דאנקט מען  קודם  אייבערשטן, 

וואס מען דארף האבן. 

דער אייבערשטער זאלן העלפן מען זאל קענען פאלגן אלעס וואס 
דער ראש ישיבה לערנט מיט אונז.

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.



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

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.

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז בערי יאקאבאוויטש נ"י
 קרית ברסלב ליבערטי

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

א נייע תורה! א נייע תורה! 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך, י"ח ִסיָון, ְׁשַנת 
תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ִקְרַית  ַקיין  ִזיְך ַארֹויְסֶגעצֹויְגן  ַאז ִאיר ָהאט  ֵחֶלק  ַאייֶער  ִאיז  וואֹויל 
ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי יצ"ו.

ִאיר ֶזעְנט פּון ִדי ֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים צּו ּבֹויֶען ַא ְּפַלאץ וואּו ִמיר ֶוועְלן 
ְמַחֵנְך ַזיין אּוְנֶזעֶרע דֹורֹות ִּבְקדּוָׁשה ּוְבָטֳהָרה אֹויְפ'ן ֶוועג ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט ִווי ַאזֹוי מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז ָדאס ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן.

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ֶמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא ֵעֶקב, ִסיָמן ו; הּוָבא ְּבַרִׁש"י ְדָבִרים 
ח, א(: "ִאם ִהְתַחְלָּת ְּבִמְצָוה, ְגמֹור אֹוָתּה", ִאיר ֶזעְנט ֶגעֶווען פּון ִדי ֶעְרְׁשֶטע 

ִמְׁשָּפחֹות ֶווען ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶעְפְנט ִדי ֵחֶדר ִאין ְּברּוְקִלין, ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 
אּון אֹויְך פּון ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְׁשָּפחֹות ַאַריין צּו ִׁשיְקן ִאיֶנעם ֵמייְדל ְסקּול, 

ֶיעְצט ֶזעְנט ִאיר ִדי ֶעְרְׁשֶטע צּו ֶעֶפעֶנען מֹוְסדֹות ִאין ִליֶּבעְרִטי.

ִקיְנֶדער  ִדי  אֹויְפצּוִציֶען  ּכַֹח  ֶגעְּבן  ַאייְך  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט צּוַזאֶמען ִמיט ַאייֶער ֵטייֶעֶרער ַמאן ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך צּו ֶהעְרן ַאז ַאייֶער ְׁשטּוּב ֶוועט ִדיֶנען ַאְלץ ַאן ַאְכַסְנָיא 
ַלּתֹוָרה ּוְלְּתִפָלה, ֶמען ֶוועט ָאְנֵהייְּבן ַּביי ַאייְך ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַא ִמְנָין.

ִאין ֶדעם ְזכּות ָזאְלט ִאיר ָהאְּבן ֶׁשַפע, ְּבָרָכה אּון ַהְצָלָחה.

~~~~~~~~~~

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְׁשַלח, כ"ג ִסיָון, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט 
ָקָטן

ְלָּכבֹוד ֵמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

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

ִאיְך ְפַריי ִזיְך ַזייֶער ַאז דּו ִּביְסט ֶגעַגאְנֶגען זּוֶמער ִאין ֵמייְדל ֶקעְמּפ 
צּוַזאֶמען ִמיט ִדי יּוְנֶגעַלייט.

ִדי  ְצִוויְׁשן  ִחיּות  ַא  ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ָזאְלְסט  ַזייֶער  ִדיר  ֶּבעט  ִאיְך 
יּוְנֶגעַלייט, ֶיעֶדע ַׁשָּבת ָזאְלְסטּו ֵזיי צּוַזאְמֶנעֶמען ַסיי ְפַרייִטיג צּוַנאְכְטס, 
ִדי  ִאין  ַׁשָּבת,  ְלָּכבֹוד  ֵמייְדֶלעְך  ִדי  ִמיט  ִזיְנֶגען  ֵגיין  ֶוועְלן  ַווייְּבֶלעְך  ִדי 
ַזייט ָזאְלְסטּו ִזיְצן ִמיט ִדי יּוְנֶגעַלייט ִזיְנֶגען ַאִּביְסל ְזִמירֹות אּון ִזיְך ְמַחֵזק 
ַזיין ִאיְנֵאייֶנעם. ַׁשָּבת ִאיְנֶדעְרְפִרי ָזאְלְסטּו ָזאְלְסטּו ָפאְרֶלעְרֶנען ִסּפּוֵרי 

ַמֲעִׂשיֹות אּון ַּביי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות ָזאְלְסטּו ָפאְרֶלעְרֶנען ִׂשיחֹות פּון ֶרִּבי'ן.

ֵטייֶעֶרער ..., ֶעס ֵגייט ִמיר ִאין ֶלעְּבן אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ַא ְקִהיָלה ָוואס ָזאל 
ַזיין ַא ְּפַלאץ פּון ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות, ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען 
ֶוועט ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ּבּוָׁשה אּון ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ָהאט ִזיְך 

ִליּב ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן ֲאִפילּו ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָהאט ַזייֶנע ֵדיעֹות ְוכּו'.

ִאיְך ָהאּב ַארֹויְסֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ַּבאזּוְנֶדעֶרע ֵסֶפר ּתֹוָרה ַפאר ִדי ֵמייְדל 
ֶקעְמּפ. 

~~~~~~~~~~

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ד' ַּפְרַׁשת ְׁשַלח, כ"ג ִסיָון, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ַאְנֶדעֶרע  ַנאְכט  ֶיעֶדע  זּוְכן  ָזאְלְסטּו  ַפאְרָוואס  ְׁשטּוּב;  ִאין  ְּבַלייּב 
ִּתירּוִצים וואּו צּו ֵגיין ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ְוכּו' ְוכּו', דּו ָהאְסט ָדאְך ַא ֵטייֶעֶרע 
ַווייּב ִּתְחֶי'! ִזי ִוויל ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ִדיר, ִזי ַוואְרט אֹויף ִדיר ַא ַגאְנְצן 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  צּו  לֹויְפן  ָזאְלְסטּו  ַפאְרָוואס  ְׁשמּוֶעְסן;  צּו  ַאִּביְסל  ָטאג 
ַדאְרְפן ִדיר ִניְׁשט ַפאר ַדיין ִאיְנֶטעֶרעֶסע, ֵזיי ִוויְלן ִדיר ָנאר ַפאר ֵזייֶער 

ֵאייֶגעֶנע ִאיְנֶטעֶרעְסן.

ִאיְך ְׁשַרייּב ִדיר ֶדעם ְּבִריוו ִמיט ְּבלּוט פּון ַמיין ַהאְרץ, ְגֵלייּב ִמיר ִאיְך 
ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ְּבֶרעְקל ַצייט, קֹוים אֹויף ַאָראּפ צּו ְׁשִליְנֶגען ִדי ְׁשַּפייֶעְכץ; 
ַמאְך ִזיְך ַא ֶחְׁשּבֹון ָוואס ִאיְך ָהאּב ַאְלץ צּו טּון ִאין ֵאיין ָטאג... ִאיְך ְׁשַרייּב 
ִדיר ֶדעם ְּבִריוו ִמיט ְּבלּוט ַווייל ִאיְך ִוויל ִדיר ֶהעְלְפן, דּו ִּביְסט ַּביי ִמיר 
ַּבאִליְּבט ִווי ַמייֶנע ֵאייֶגעֶנע ִקיְנֶדער; ֶיעֶדער ַּתְלִמיד ַהְיִׁשיָבה ִאיז ַּביי ִמיר 

ִווי ַאן ֵאייְגן ִקיְנד, ִניְׁשט ַא ְּבִחיָנה ָנאר ְּבּפֹוֵעל ַמֶמׁש.

ִניְׁשט ַאַריין ִאין ְׁשטּוּב ַדיין ֶטעֶלעָפאן פּון ִדי ַאְרֶּבעט, ִאיְך  ְּבֶרעְנג 
ָהאּב ִדיר ָדאס ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל ֶגעֶּבעְטן; ֶעס ְׁשֶטעְרט ַדיין ַווייּב ַאז דּו 
ֶרעְדְסט ִניְׁשט ִמיט ִאיר, ִזי ֵווייְנט צּו ִמיר ִאיְך ָזאל ֶרעְדן צּו ִדיר, ִזי ָהאט 
ִדיר ִליּב, ִזי ִוויל ָהאְּבן ֶדעם ֶלעְּבן פּון ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ֶווען ַדיין ָקאּפ ִאיז 
ָנאְך ֶגעֶווען ְקָלאר אּון ֵריין, ֶווען דּו ָהאְסט ָנאר ִאיר ֶגעֶזען אּון ֶגעְטַראְכט 

ָנאר פּון ִאיר.

ֶיעֶדע  ֵריין;  ְׁשטּוּב  ַדיין  ַהאְלט  אּון  פּוְנָדאְסַניי  ָאן  ַהייְנט  ֵהייּב 
ִאיֶּבעִריֶגע ִמינּוט ָוואס דּו ָהאְסט ִאין ְׁשטּוּב, ְלָמָׁשל ֶווען ַדיין ַווייּב ִאיז 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ְׁשטּוּב ַאְרֶּבעט - ָזאְלְסטּו ֶנעֶמען ֶדעם חּוָמְׁש'ל ָאֶדער 
ֶדעם ִמְׁשַניֹוְת'ל ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַדייֶנע ָנאְנְטְסֶטע ֲחֵבִרים, ֵזיי ֶוועְלן ִדיר 

ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן.

ָזאג ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהיִלים; ֶּבעט ַפאר ִדיר, ַפאר ַדיין ַווייּב אּון 
ִקיְנֶדער. ִאיְך ֶקען אֹויְך נּוְצן ַאִּביְסל ְּתִפיָלה פּון ִדיר, ֶּבעט ַפאר ִמיר ִאיְך 
ָזאל ָהאְּבן ּכַֹח ַמְמִׁשיְך ַזיין ַווייֶטער ִמיְט'ן ְמַׁשֵמׁש ַזיין ֶדעם ֶרִּבי'ן; ִווי ִניְׁשט 

ִווי ָהאְסטּו ָדאְך ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון ִמיר ַאִּביְסל גּוְטס ְוכּו' ְוכּו'.

ְּבנֹוֵגַע ְוכּו'; מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאְרט וואּו ֶמען ֶרעְדט פּון ִאים אּון וואּו ֶמען 
טּוט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט אּון ֶגעְׁשִריְּבן ַאֶלע ַזייֶנע ָיאְרן וד"ל.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

~~~~~~~~~~
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