
יצחק אהרן וויינבערג  6
קינדער  מיינע  פון  איינע  איז  חדשים  פאר  לעצטע  די 
געוויינט און  יעדע נאכט און  אריינגעקומען ביי מיר אין שטוב 
פארפירט, עס איז זייער שווער געווען אזוי אנצוגיין, איך האב 
אסאך געבעטן דעם אייבערשטן עס זאל זיך סטאפן און זי זאל 
מער נישט קומען יעדע נאכט, און איין שיינעם טאג האט זיך עס 

ברוך השם געענדיגט און זי שלאפט דורך די נאכט זייער שיין.

הערשל שניטצלער  6
עס פלעגט זיך דרייען ביי מיין דירה קליינע ווערעם און ָּבאגס, 
עס האט מיר זייער געשטערט אבער איך האב נישט געהאט יעצט 
די געלט צו צאלן פאר א קאמפאני זאל קומען רייניגן די הויז 
איך  אז  אייבערשטן  געבעטן דעם  איך האב  חיות,  די אלע  פון 
זאל פטור פון דעם און די אייבערשטער האט געהאלפן אז מיין 
לענדלארד האט איין שיינעם טאג גערופן א קאמפאני צו רייניגן 

די גאנצע הויז פון אלע מיני חיות.

יעקב משה אינדארסקי  6
פרייטאג צונאכטס נאכ'ן דאווענען איך קום אהיים און איך 
זעה אז מיין הויז איז צוגעשפארט, וואס טוט מען דא? מיין ווייב 
שלאפט גאנץ ווייט פון די טיר במילא איז עס כמעט נישט שייך 
אז זי זאל הערן קלאפן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן און די 
אייבערשטער האט געהאלפן אז מיין ווייב האט יא געהערט מיין 

קלאפן ברוך השם.
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נייעס אין שטעטל
מוסדות  די  אינערהאלב   קאנסטראקציע 
רענאוואציעס  פארגעקומען  איז  וואכן  פאר  לעצטערע  די 

אלע  איבערפיקסן  מיט'ן  אנגעהויבן  שטעטל,  אין   דא 

מוסדות  די  פאר  בנינים  די  האבן  קענען  צו  איינצעלהייטן 

לעגאל ווי עס דארף זיין, ווי אויך האט מען אהער געשטעלט 

די פלאץ ווי עס איז יעצט די סקול מיט שיינע קלאס צומערן 

אויס. זיך  פעלט  עס  וואס  צוגעהערן  אלע  אויך  ווי   און 

נייע  א  פאר  בנין  א  אהערגעשטעלט  מען  האט  אויך  ווי 

פיין  זיין  זאל  עס  און  פלאץ  גענוג  האבן  זאל  עס  מקוה 

האבן  אלעס  דאס  חדשים,  ווינטער  די  פאר  ווארים 

אהערגעשטעלט  אליין  שטעטל  אין  אינגעלייט  די 

די  פאר  באקוועם  זיין  זאל  עס  אלעס  יפות    פנים  בסבר 

שטעטל.  דעם  אין  איינוואוינער  די  פאר  און   קינדערלעך 

 חסד אין שטעטל אויף א גרויס'ן פארנעם
עס איז נישט צום באשרייבן די חסד וואס עס קומט ארויס 

דא אין שטעטל, אנגעהויבן מיט דעם וואס יעדע וואך ווערט 

אן  איינעם  יעדן  פאר  ברייטקייט  א  מיט  עסן  צוגעשטעלט 

קיין אויסנאם, ווי אויך טיילט מען יעדע שטיק צייט שיינע 

קליידער פאר די קינדער פאר ווער עס נויטיגט זיך, ווי אויך 

אימער  ווען  ופרט,  פרט  יעד'ן  ביי  די אחדות  זיך  דערקענט 

איינער נויטיגט זיך אין עפעס קומט מען אים גלייך אנטקעגן 

מיט הילף אפילו עס זאל זיין טיף אינמיטן נאכט, ווי למשל 

דעי וואך איינע פון די נעכט האט זיך אפגעהאקט די לעקטער 

אינמיטן נאכט ביי צוויי איינוואוינער אין שטעטל, גלייך איז 

זיין  אנטראגן  מיט  דער  הילף  מיט  גרייט  געווען  שוין  מען 

דירה צו שלאפן, דער מיט שלעפן ווייערס, דער מיט קאלן די 

עלעקטריק קאמפאני, עס איז ממש מקוים געווארן וואס די 

הייליגע רבי האט געזאגט אז די וועלט וועט זיך וואונדערן 

מענטשן.  מיינע  צווישן  דא  איז  עס  וואס  אהבה  די   אויף 

בסייעתא דשמיא



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֶלְך 
ְלָך, י' ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ֶזען  צּו  ִדיר  ֶגעַהאט  ַהָנָאה  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך 
ֶלעְרֶנען ִאין ּכֹוֵלל ּבֹוֶקר ֶזעְקס ַאֵזייֶגער ַפאְרָטאְגס 

ַאזֹוי ְפַלייִסיג ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה.
ַאז  ָפאְראֹויס  ֶגעָזאְגט  ִניְׁשט  ְּבַדְוָקא  ָהאּב  ִאיְך 
ִווי  ֶזען  ֶגעָוואְלט  ַווייל ִאיְך ָהאּב  ֵגיי קּוֶמען,  ִאיְך 
ַאזֹוי ֶעס ֶזעט אֹויס ַא ָּפׁשּוט'ֶע ָטאג ָאן ֶדעם רֹאׁש 
ְיִׁשיָבה; ִאיְך מּוז ִדיר ָזאְגן ַאז ֶעס ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ְפִריֶׁשע ּכֹחֹות ָאְנצּוֵגיין ַווייֶטער ִמיט ַמיין ַאְרֶּבעט.
ֵזיי  ִאיְנֶגעַלייט  ָנאְך  ַּביי  ּפֹוֵעְל'ן  צּו  ָהאף  ִאיְך 
ַדאֶוועֶנען;  ַפאְר'ן  ִאין ּכֹוֵלל  ֶלעְרֶנען  ָזאְלן קּוֶמען 
ֶדעם  ֶלעְרֶנען  ָזאְלן  ַאֶלע  ַאז  ַזיין  ִניְׁשט  מּוז  ֶעס 
ִלימּוד ִהְלכֹות ָטֲהָרה - טּור, ֵּבית יֹוֵסף, ַּב"ח, ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך ְוכּו'. ִאיְך ֶוועל ֶרעְדן צּו ָנאְך ִאיְנֶגעַלייט ֵזיי 
ָזאְלן קּוֶמען ֶלעְרֶנען ַפאְרָטאְגס ֵזייֶעֶרע ְּפִריַוואֶטע 
ַגאְנֶצער  ֶדער  ַווייל  ְּכִסְדָרן,  ִׁשיעּוִרים  ִׁשיעּוִרים, 
ָטאג ִאיז ָגאר ַאְנֶדעְרׁש ֶווען ֶמען הֹויְּבט ָדאס ָאן 

ִמיט ּתֹוָרה.
ַווייז ֶדעם ְּבִריוו ַפאר ַדיין ַווייּב, ָזאל ִזי אֹויְך 
ַהָנָאה ָהאְּבן ַאז ִאיר ַמאן ֶלעְרְנט ְפַלייִסיג. ָזאג ִאיר 
ַאז ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ִאיר ְּבִריוו, ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער 

ַהָנָאה צּו ֶהעְרן ַאז ִדי ְׁשִכיָנה רּוט ְצִוויְׁשן ַאייְך.
ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

ע

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֶלְך 
ְלָך, י' ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ַטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.
טּון  ֶוועט  ִזי  ֶמער  ִווי  ַאז  ִּתְחֶי'  ַווייּב  ַדיין  ָזאג 

ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן, ַאְלץ ֶמער ּכַֹח ֶוועט ִזי ָהאְּבן.
ַא  ֶווען  ּכַֹח;  ַפאר  ֵעָצה  ַאן  ָדאס  ִאיז  ִּבְכָלִליֹות 
ִדיְּפֶרעְסט  ִאים  ָדאס  ַמאְכט  ֵלייִדיג  ֵגייט  ֶמעְנְטׁש 
אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי ַגאְנֶצע ּכַֹח, ִוויֶדער ֶווען ֶמען 
ֵגייט ִניְׁשט ֵלייִדיג, ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען - ֶדעָמאְלט 

ֶוועְרט ֶמען ְפֵרייִליְך אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט ּכַֹח.
ִּבְפַרט ֶווען ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען ִמיט ָגאר גּוֶטע 
אֹויְפְׁשֶטעְלן  ֶהעְלְפט  ֶמען  ַזאְכן,  ִוויְכִטיֶגע  אּון 
מֹוְסדֹות ָוואס ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֵעצֹות אּון ִחיזּוק פּון 
ִאיז  ֶמען  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן 
ֶמען  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ַפאְרנּוֶמען 
ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵאיין ֶרַגע ֵלייִדיג, - ָדאס ַמאְכט ַאז 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַּבאקּוֶמען ִהיְמל'ִיֶׁשע ּכֹחֹות ַפאר 
ַאֶלעס, ֶמען ַּבאקּוְמט ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ַצייט אּון ַא 

ְּבָרָכה ִאין ַאֶלעס.
ֵהייִליֶגע  ֵׁשייֶנע  ַאַזא  ִאין  ָדאְך  וואֹויְנְסט  דּו 
ַא  ִזיְך ָדאְרט  ְׁשִּפיְרט  "ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב", ֶעס  ְּפַלאץ 
ֶדעם  ָדאְרט  ְׁשִּפיְרט  ֶמען  "ַיְבִנֵאל",  ִווי  ַאזֹוי  ֵריַח 
ָדאְרט  ַזיין  ִמְתּבֹוֵדד  ִזיְך  ָזאְלְסטּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; 

ְצִוויְׁשן ִדי ֶפעְלֶדער אּון ֶוועְלֶדער.
ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

ע

        ראש ישיבה שליט"א
פון 
דעם בריוו


