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שנה ב' גליון נ"ג

נייעס אין שטעטל

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א 
הערצליכן מזל טוב פאר  

יוסי פריעדמאן נ"י וזוגתו שיינדל תחי'
צו די געבורט פון זייער טאכטער פייגא תחי'

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע 

קינדער געזונטערהייט.

סימן טוב ומזל טוב 

פרשת תולדות, ה' כסליו תשפ"א לפ"ק

יענקי יאקאבאוויטש   
א( פארגאנגענעם שבת האב איך געהאט געפערליכע ציין ווייטאג איך האב נישט געקענט אזוי 
אנגייין, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן די יסורים זאל אוועק גיין, איך זאל קענען געהעריג 
הנאה האבן פונעם שיינעם שבת, שכח אייבערשטער אז די ציין ווייטאג איז אוועקגעגאנגען אן 

גארנישט טוהן עפעס ספעציעל. 

ב( מיין שווער האט חתונה געמאכט אין שטאט, נאך די חתונה האב איך געזוכט פארקינג צו 
פארקן איבער נאכט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן א פארקינג, שכח אייבערשטער איך האב 
געטראפן א פיינעם פארקינג, איך שטיי אזוי ביי מיין קאר קומט אן א גויטע און זי פרעגט צי איך 
פאר יעצט ארויס, זאג איך איר אז איך בלייב דא איבער נאכט, איך הייב אן אוועק צו גיין און זי גייט 
מיר נאך מיט איר קאר און זי זאגט מיר איך זעה אז דו וואוינסט נישט דא איך וויל דו זאלסט נישט 
פארקן דא איך דארף די פארקינג, איך האב גלייך אנגעהויבן מתפלל זיין אז זי זאל זיך אפלאזן פון 
מיר, איך בין ווייטער געגאנגען און זי שרייט מיר נאך: "איך גיי שטעכן דיינע רעדער", איך בין 
אריין אין מיין אכסניא און געבעטן דעם אייבערשטן אז זי זאל נישט מאכן קיין שאדן פאר מיין 
קאר, אינדערפרי בין איך געגאנגען צו מיין קאר און שכח אייבערשטער אז עס איז נישט געווען 

געלעכערט די רעדער און אזוי אויך נישט קיין שום אנדערע שאדן צו די קאר.   

מנחם שטיינבערג     

איך בעט אלץ דעם אייבערשטן איך זאל קענען האבן א חלק אין הדפסה והפצה, די וואך 
מיטוואך האט מען געדארפט אריינטראגן אפאר באקסעס פאפיר וואס איז געליגן אין שטעטל פאר 
די בית הדפוס אין וויליאמסבורג, אזוי ווי איך האב געדארפט אריין פארן אין שטאט האב איך עס 
מיטגענומען מיט מיר עס אריינצוברענגען צום בית הדפוס, שכח אייבערשטער פאר'ן מיר געבן די 

זכיה צו העלפן מפיץ זיין דעם הייליגן רבי'ן אין די וועלט. 

הערשי שניטצלער     
א( איין טאג האב איך געוואלט גיין הפצה, געווענליך האב איך ליב צו מפיץ זיין די קונטרס 
עצתו אמונה אבער יעצט האב איך נישט געהאט עצתו אמונה נאר אנדערע קונטרסים און איך 
האב נישט געהאט קיין חשק צו גיין נאר מיט קונטרסים, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך 
זאל קענען שאפן עצתו אמונה און אויב איך וועל נישט שאפן עצתו אמונה זאל איך מיך נישט 
אפהאלטן פון גיין הפצה, שכח אייבערשטער אז אפילו איך האב נישט געקענט שאפן עצתו אמונה 
בין איך געגאנגען הפצה מיט די קונטרסים און עס האט זיך זייער שיין אויסגעארבעט ברוך השם. 

ב( מיין אינגל האט נישט געוואלט עסן פלייש, איך און מיין ווייב האבן געבעטן אסאך דעם 
אייבערשטן ער זאל יא אנהייבן וועלן עסן פליש וואס דאס איז זייער געזונט פאר א קינד צו עסן, 
שכח אייבערשטער אז די וואך רופט ער זיך אן צו מיר" "טאטי פלייש", זייט דעמאלט עסט ער 

שוין געהעריג פלייש. שכח אייבערשטער!

 דער ראש ישיבה שליט"א אויף שבת אין שטעטל
פארגאנגענעם שבת פרשת חיי שרה שבת מברכים חודש כסליו 
האט מען געהאט די זכיה אז דער ראש ישיבה שליט"א האט געוויילט 

אין שטעטל.

דאנערשטאג נאכט נאכן שיעור איז דער ראש ישיבה שליט"א שוין 
ארויסגעקומען אין שטעטל מיט די גאנצע משפחה, פרייטאג אינדערפרי 
האט דער ראש ישיבה שליט"א געדאווענט מיט די מנין פון די עלצטע 
כיתה פון תלמוד תורה, דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער 
צו די אנדערע כיתות אין תלמוד תורה, און אזוי אויך איז ער אריבער 

געגאנגען צו די בית פיגא סקול. 

 פרייטאג צונאכטס האט דער ראש ישיבה שליט"א געדאווענט 
אין בית המדרש אויף 181 האשקי, עס האט געדאווענט קבלת שבת 
פאר'ן עמוד הרב ברוך יודא שניטצלער הי"ו וואס האט געוויילט אויף 
שבת אין שטעטל לכבוד די שמחת שבת שבת ברכות פון החתן שמעי 
איינהארן נ"י בן ר' שמואל חיים נ"י מיט די כלה א טאכטער פון ר' משה 

ארי' שניטצלער נ"י.

ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  סעודה  די  נאך  צונאכטס  פרייטאג   
געזינגען  שליט"א באטייליגט ביים שבע ברכות, מען האט צוזאמען 

שיינע ניגונים לכבוד שבת קודש.

שבת אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א 
פארגעלערנט פונעם ספר פעולת הצדיק וואס רבי נתן האט פארציילט 
די שוועריקייטן וואס ער איז אדורך ווען זיין שווער, זיין טאטע און זיין 
ווייב זענען געווען ברוגז אויף אים און דעמאלטס האט ער געפילט אז 
ער האט נאר דעם אייבערשטן, האט דער ראש ישיבה אויסגעשמועסט 
אז דער נסיון גייט אדורך אויף יעדן איינעם נאר אויף אן אנדערע וועג, 
און שפעטער ווען מען קוקט צוריק זעהט מען אז עס איז נאר געווען 

פאר א נסיון.  

נאכ'ן דאווענען איז פארגעקומען די קידוש ביי א טאכטער פון יוסי 
פריעדמאן נ"י, ביים קידוש האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי 
מעשיות מעשה ה' פון דעם מלך וואס האט נישט געהאט קיין קינדער 
און דער צדיק האט אים געהאלפן, ער האט צומאלן אבנים טובות, עס 
אריינגעגאסן אין צוויי כוסות פון וויין און עס אהינגעגעבן פאר זיי, דאס 
ווייזט אז מען דארף זיך אלץ טיילן מיט די ווייב האלב אויף האלב, מען 

קען נישט באשולדיגן די ווייב ווען עפעס גייט נישט גוט. 

ביי שלש סעודות האט מען פארגעלערנט ליקוטי מוהר"ן )חלק א'  
תורה קע"ב( פונעם אייבערשטן קומט נאר גוטס נאר דער מענטש מאכט 
א שאטן עס זאל נישט קענען קומען צום אים די השפעות, אברהם האט 
באקומען די ברכה פונעם אייבערשטן וה' ברך את אברהם "בכל" ער 
האט אלץ געהאט "אלעס", וויאזוי עס איז געווען איז ער אלץ געווען 

צופרידן ווייל ער האט געוויסט אז עס קומט פונעם אייבערשטן.

מוצאי שבת איז פארגעקומען א שיינע שבת ברכות פאר'ן חתן 
געווארן  איז  וואס  צו מלוה מלכה  געוואשן  זיך  נ"י מען האט  שמעי 
האברך  ביי  אנגעפירט  התבשיל  בית  שטעטל  די  דורך  צוגעשטעלט 
שלמה יאקאבאוויטש הי"ו, מען האט געזינגען זמירות, דערנאך האט 
דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט גאר א שיינע שיעור, ווי שטארק ער 
האט הנאה צו זיין דא אין שטעטל, "עס איז זייער א שיין פלאץ דא, 
עס וועט נישט נעמען לאנג ביז איך וועל דא אהער קומען וואוינען", 
אויך האט דער ראש ישיבה זיך אויסגעדרוקט אז ער האט זייער הנאה 
פון דעם קרית ברסלב בלעטל בפרט פון די מעשיות פון תפלה וואס 
שיינקייט  די  איז  דאס  אייבערשטן,  דעם  זאך  יעדע  בעטן  אינגעלייט 

פוונעם שטעטל. 

 אויך האט די ראש ישיבה שליט"א ארויסגעברענגט די געוואלדיגע 
הכרת הטוב וואס די שטעטל האט צו ר' משה ארי' נ"י ווייל ער נעמט 
צאם געלט פאר'ן כולל און אזוי קען מען אלץ צאלן פאר די לומדי 
הכולל, און כדי די שטעטל זאל האבן הצלחה מוז זיין אינגעלייט וואס 
זיצן און לערנען, און דאס איז צו פארדאנקען ר' משה ארי' נ"י וואס ער 
זעהט אז די אינגעלייט זאלן אלץ ווערן באצאלט אין צייט. די גרויסע 
זכות פון העלפן דעם הייליגן רבינ'ס בית המדרש וועט זיכער באגלייטן 

אויף אייביג. 

ברוכים הבאים בשם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען 
א חשובע משפחה וואס האט זיך 
אהערגעצויגן ביי אונז אין שטעטל

 אליעזר שמן נ"י וזוגתו חנה 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.



יום א' פרשת תולדות, כ"ו מר-חשון, שנת   - ה' יתברך  בעזרת 
תשע"ט לפרט קטן

לכבוד ... נרו יאיר.

האלט א פושקע ביי דיר אין שטוב, ארבעט און אין קאר. ווען דו 
דארפסט א ישועה לייג אריין א פרוטה אין די צדקה פושקע און בעט 
דעם אייבערשטן ער זאל דיר העלפן; דער רבי זאגט )ספר המדות, 
געבט  אז מען  ַהִּדין",  ַמְמִּתיק  "ַהְּצָדָקה  פ(:  סימן  הדין,  אות המתקת 

צדקה נעמט מען אוועק פון זיך אלע דינים.

די קליינע פרוטות וואס מען לייגט אין פושקע איז זייער חשוב 
אויבן אין הימל, עס קלייבט זיך אן א פרוטה אויף א פרוטה ביז עס 
ווערט א גרויסע פאנצער, אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן )בבא בתרא 
ט:(: אויפן פסוק )ישעיהו נט, יז(: "ַוִיְּלַבּׁש ְצָדָקה ַכּשְִּׁרָין", פון די צדקה 
וואס מען געבט ווערט א פאנצער; ווער עס ווייסט ווי אזוי א פאנצער 
זעט אויס, דאס איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך שטיקלעך אייזן און 
דאס מאכט אז די פייל זאל נישט אריין גיין אינעם מענטש נאר עס 
זאל זיך אראפגליטשן, אזוי איז  אויך צדקה, די אלע פרוטות וואס 
מען געבט נעמען זיך צוזאמען און עס ווערט א גרויסער פאנצער צו 

באשיצן דעם מענטש פון אלעם שלעכטס.

דיר  איינער האט  אז  בארעד נישט קיינעם;  זייער  דיר  איך בעט 
בא'עולה'ט דארפסט דאס נישט דערציילן פאר אנדערע, אז איינער 
אנדערע.  זיין פאר  מבזה  נישט  אים  זאלסטו  געלט  דיר שולדיג  איז 
קען  מען  געפילן,  צווייטנ'ס  א  אויף  געבן  אכטונג  זייער  דארף  מען 
זיך נישט פארשטעלן ווי חשוב א איד איז ביים אייבערשטן, בפרט 
א צעבראכענע הארץ; אויב טוט מען וויי א צעבראכענע הארץ און 
דער צעבראכענע הארץ געבט א געשריי צום אייבערשטען הערט דער 

אייבערשטער צו זיין געשריי.

געב אכטונג נישט צו בארעדן א צווייטן; מען האט גארנישט פון 
רעדן אויף אנדערע. ענדערש רעד צום אייבערשטן, פארצייל פארן 
זיך  זיי מאכן  און  געלט  דיר שולדיג  זענען  אז מענטשן  אייבערשטן 

נישט וויסנדיג, בעט אים ער זאל דיר העלפן.

איידער איך בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש און איך האב נאך 
נישט געוויסט אז מען דארף אכטונג געבן נישט צו געטרויען מענטשן, 
טויזנטער  צענדליגער  מענטשן  פאר  געבארגט  אוועק  איך  האב 
דאללער, און פארשטייט זיך אליינס וויפיל מענטשן באצאלן... רוב 
זענען געבליבן שולדיג און זיך ניטאמאל וויסנדיג געמאכט. ווען איך 
בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש און געהערט די עצה פון התבודדות 
האב איך געבעטן דעם אייבערשן אז די בעלי חובות זאלן מיר באצאלן 
און וואונדער איבער וואונדער, כמעט אלע האבן שוין באצאלט. דאס 
זאלסטו אויך טון, בעט דעם אייבערשטן אז די אלע וואס זענען דיר 

שולדיג זאלן האבן שפע און ארויס גיין פון זייערע חובות.

יענעם און  בארגן געלט איז א מצוה, אבער אויב מען בארעדט 
מען פארציילט פאר אלעמען ווער און וואס יענער איז, איז יצא שכרו 

בהפסדו.

איך וויל זייער שטארק אז אלע תלמידי היכל הקודש זאלן זיך ליב 
האבן; איך האב ליב יעדן תלמיד און איך וויל אז איר זאלט זיך אויך ליב 

האבן.

דיינע  אין אלע  זיין  זאלסט מצליח  זאל העלפן  אייבערשטער  דער 
וועגן.

* * *

מרת ... תחי', קרית ברסלב ליבערטי.

איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

עס טוט מיר זייער וויי צו הערן אז דאס האט געקענט פאסירן, 
מען האט פארגעסן אייער טאכטער; געלויבט דעם אייבערשטן אז זי 

איז אנגעקומען בשלום אהיים, איך וועל רעדן אין סקול מען זאל זיין 
מער פארזיכטיג.

סקול  אין  און  חדר  אין  קינדער  די  שיקט  מען  ווען  אינדערפרי 
דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ביי די מזוזה: "הייליגער באשעפער, 
הייליגער באשעפער,  געזונט.  קומען  אהיים  זאלן  קינדער  די  העלף 
שמים,  יראת  מיט  פירן  זיך  און  לערנען  זאלן  קינדער  מיינע  העלף 
הייליגער באשעפער היט מיינע קינדער און אלע אידישע קינדער זיי 
זאלן האבן נאר גוטע חברים, גוטע חבר'טעס"; מען ווייסט נישט וואס 
קען פאסירן גייענדיג אין חדר און אין סקול און אזוי אויך קומענדיג 
פון חדר און פון סקול, און וואס די קינדער טוען אין חדר און אין 

סקול.

מוהרא"ש שרייבט )סדור עת רצון( ווען מענטשן וואלטן געוואוסט 
ווי חשוב און וויכטיג די קליינע תפילה איז וואלט מען דאס געזאגט 
געקענט  ווען  מען  וואלט  פראבלעמען  אלע  ווייל  כוונה,  גרויס  מיט 
איינשפארן ווען מען בעט אינדערפרי דעם קליינעם יהי רצון: "ְיִהי 
אייבערשטער,  דיר  בעט  איך  ֲאבֹוַתי",  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלַקי  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון 
"ֶׁשַּתִּציֵלִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום", אז דו זאלסט מיך אפהיטן, "ֵמַעֵּזי ָפִנים", פון 
עזות פנימ'ער, "ּוֵמַעּזּות ָּפִנים", און איך זאל נישט זיין קיין עזות פנים צו 
אנדערע. "ֵמָאָדם ָרע", פון א שלעכטן מענטש, "ִמֵּיֶצר ָרע", פון דעם יצר 
הרע, "ּוֵמָחֵבר ָרע", פון א שלעכטן חבר, "ּוִמָּׁשֵכן ָרע", פון א שלעכטן 
שכן, "ּוִמֶּפַגע ָרע", און פון א שלעכטע באגעגעניש, "ֵמַעִין ָהָרע", פון 
רעדן  וואס  מענטשן  פון  ָהָרע",  "ִמָּלׁשֹון  שלעכט,  קוקן  וואס  מענטשן 
שלעכט, "ִמַּמְלִׁשינּות", קיינער זאל מיר נישט מסר'ן, "ֵמֵעדּות ֶׁשֶקר", 
מען זאל נישט מאכן אויף מיר קיין פאלשע עדות. "ִמִּׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות", 
באשולדיגונגען,  פאלשע  פון  "ֵמֲעִליָלה",  מענטשן,  האבן  פיינט  פון 
"ִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה", פון אומנאטירליכן טויט, "ֵמֳחָלִים ָרִעים", פון שלעכטע 
"ּוִמָּׂשָטן  פאסירונגען,  שלעכטע  פון  ָרִעים",  "ִמִּמְקִרים  קראנקהייטן, 
דין,  שווערן  א  פון  ָקֶׁשה",  "ִמִּדין  שטן,  שלעכטן  דעם  פון  ַהַּמְׁשִחית", 
"ּוִמַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה", פון א שווערן בעל דין, "ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ְּבִרית", סיי 
אויב ער איז א איד, "ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית", און סיי ווען ער איז נישט קיין 

איד, "ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם", און פונעם עונש פון גיהנם.

באס  די  אז  אמאל  פאסירט  עס  ווען  קלייניקייט,  איין  נאך 
פארשפעטיגט דעמאלט קומט ארויס דאס געטריישאפט פון אונזערע 
דרייווערס, דאס מסירת נפש פון הבחור ... ווי ער טראגט און ברענגט 
ער  באצאלונג;  שום  קיין  אן  נפש,  מסירות  אזא  מיט  קינדער  די 
דארף גארנישט און וויל גארנישט, ער וויל נאר העלפן דעם רבי'ן. 
און ווען מען פארגעסט א מיידל אין סקול דעמאלט קומט ארויס די 
איבערגעגעבנקייט פון אונזערע טיטשערס וואס זיי לייגן אריין זייער 
לייב און לעבן פאר אונזער סקול; דארף מען געדענקען זיך שטענדיג 

באדאנקען פאר אלע וואס העלפן די מוסד.

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

       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

347-666-8029 יואלי לאנדא

שטעטל באזאר
אין די יעצטיגע טעג איז די באזאר ברוך השם 

געווארן אהערגעשטעלט גאר שיין כדי עס זאל זיין 
געשמאק צו איינקויפן.

אדרבה קומט אריבער און איבערצייגט אייך אליין.

יעדע וואך ביי די פרויען צאמקום איז די באזאר 
אפן פאר אלע חשוב'ע פרויען.

 פאר אנדערע צייטן רופט מרת היילפרין תחי' 

ח  דות 
אפטיילונג

א( ווילאנג די דף איז אויף דיר מגין, וואו זאגט עס דער 
הייליגער רבי?

ב( מוהרא"ש זאגט: לערנען א דף גמרא דארף זיין אזוי ווי..?

ג( מוהרא"ש זאגט: משניות וואשט אויס דעם מענטש אזוי ווי...?

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אין חדר.

 Uper Shoes 845-662-8423
יואל וועבערמאן

ענטפערס פון פאריגע וואך
א( ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ח'

ב( ביי יעדן אנדערש
ג(  תשע"ב


