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בשורה משמחת! 
חומש “תורה ברורה“ ביודיש 

הופיע במהדורת "ובלכתך בדרך"
כמעשהו בראשון ובשני בחמשה כרכים גדולים ובחמשה כרכים קטנים, כך מעשהו בשלישית, 
המהדורא בכריכה רבה מחולקת לפרשיות התורה. מתרגם ומבאר כל תיבה, מיוסד ע"פ פרש"י 
וע"פ ביאורים של שאר מפרשי התורה, ואתו עמו ביאור על פרש"י ע"פ פירושיהם של מפרשי 
רש"י. גם נתוסף ביאורים בכוונת הכתוב הן בישובים לקושיות שונות שנתקל בהן הלומד, הן 
ובהיר  ירוץ הקורא בלמדו את הפרשה עצמה. הכל מסודר  בהקדמות להרבה פרשיות למען 
לפני הלומד באופן המאיר את העינים ומרחיב את הלב בלשון יודיש המדוברת. מופיע כעת 
ברוב פאר והדר עם כל הוספות ותקונים שהופיע במהדורת אלול תשע"ד. נערך ונסדר בעזרת 

החונן לאדם דעת ע"י הרב משה ליבוש באב"ד שליט"א, אלול תשע"ה לפ"ק

 כן הנני להודיע שנשאר כמות מצומצמת של החומשים
 בחמשה כרכים )הגדולים( במחיר זול של 50$ לבתי

 'מדרשות וישיבות ע"י נדבן חשוב שיחי

להתקשר במוקדם 718-809-5406

פארזעצונג אויף אנדערע זייט

פארזעצונג פון פריעדיגע זייט

קאנגרעס און סענאט זעצן זיך צוזאם און קומען אויף 
פון  כוואליע  די  אפצושטעלן  וויאזוי  פלאן  א  מיט 

אמעריקאנער-מוסולמענער טעראר.
אין אמעריקע זעלבסט האט מען אויך געהערט

ביידע  פון  פירערשאפט  פון  פארדאמונג 
פארטייען, אריינגערעכנט רעפובליקאנער קאנגרעס 
אז  געזאגט  האט  וועלכער  רייען  פאול  ספיקער 
און  ווירדן  ווערטער שעדיגט אמעריקע'ס  טראמפ'ס 
האט  זעלבסט  טראמפ  וועלט.  די  איבער  אויסזעהן 
האט  ער  וועלכע  אין  אינטערוויוס  עטליכע  געגעבן 
און  ווערטער  זיינע  פון  צוריקציען  פון  אנטזאגט  זיך 
האט געזאגט אז ער האלט נאך אלס אז דאס איז די 
וויכטיגסטע און קלוגסטע זאך צו טאן, אפצושטעלן 

די טעראר כוואליע.
***

קאדאפי'ס עראפלאן קען
גענוצט ווערן פאר חובות

האט  קאורט  פראנצויזישער  א   – פראנקרייך. 
אויפ'ן  באפעל  פארפרירונג  א  אראפגענומען 
פירער  ליביער  געוועזענעם  פונעם  עראפלאן 
בעלי- די  פון  טענות  די  אפווארפנדיג  קאדאפי, 

חובות און אקצעפטירנדיג די טענות פון די ליביער 
רעגירונג. די קאוועיטישע על קאראפי גרופע, האט 
 1 דעם  צוליב  עראפלאן,  דעם  פארכאפן  געוואלט 
קעגן  האט  זי  וואס  פאדערונג  דאלאר'דיגן  ביליאן 
ליביע, נאכדעם וואס קאדאפי האט איר אויפגענומען 
ים ברעג רעזארט אבער האט שפעטער  א  בויען  צו 

געבראכן דעם קאנטראקט. 
אין 06' האט די קאוועיטער על קאראפי פירמע 
אונטערגעשריבן אן אפמאך מיט'ן קאדאפי רעזשים, 

צו בויען א ים ברעג רעזארט ביים מיטללענדישן ים 
ברעג פון ליביע, וואס זי האט געזאלט אנפירן פאר 
אפגערופן  איינזייטיג  אבער  האט  קאדאפי  יאר.   90
האט  קאורט  קאאירא  א   .'10 אין  קאנטראקט  דעם 
באצאלן  איר  דארף  ליביע  אז  געאורטיילט   '13 אין 
די  פאר  אנטשעדיקונג  אין  יוראס  מיליאן   935
עראפלאן,  עירבאס   340 עי.  ריזיגער  דער  גרופע. 
פון קאדאפי, געפונט  דער פערזענליכער עראפלאן 
ווען   ,'12 זינט  פראנקרייך,  פערפיגנען,  אין  שוין  זיך 
דער קאדאפי רעזשים איז געפאלן. עס איז געשיקט 
אין  יוראס  מיליאן  דריי  דורכצוגיין  אהין,  געווארן 
ווערד פון מעינטענענס ארבעט, וואס די ארבעט איז 

נישט באצאלט געווארן.

נאציאנאל
טעראריסט געפלאנט 

טעראר אטאקע אין יאר 12’
נעכטן  האבן  אויספארשער   – קאליפארניע. 
געזאגט אז דער סאן בערנארדינא טעראריסט סאאיד 
ריזוואן פארוק האט מעגליך שוין געהאט געפלאנט 
 ,'12 יאר  אין  קאליפארניע  אין  אטאקע  טעראר  א 
נאך איידער זיין פרוי די טעראריסטקע איז געקומען 
די  לויט  אין אמעריקע.  וואוינען  אראביע  סאודי  פון 
מיט  אטאקע  די  געפלאנט  ער  האט  אינפארמאציע, 
א צווייטן מוסולמענער אמעריקאנער בירגער, אבער 
די צוויי האבן אויפגעגעבן מיט זייער פלאן נאכדעם 

וואס זיי האבן זיך דערשראקן.
האט  פארוק  אז  זאגט  קוואל  איי  בי  עף  איין 
זענען   '12 יאר  אין  וואס  נאכדעם  דערשראקן  זיך 
טעראר- עטליכע  איבער  געווארן  באריכטעט 

אגענטן  פעדעראלע  וואס  ארעסטן  פארבינדעטע 
און  קאליפארניע  סטעיט  די  אין  דורכגעפירט  האבן 
ער האט מורא געהאט אז ער איז נעקסט ארעסטירט 
צו ווערן. די פרישע אינפארמאציע צייגט אז פארוק 
נישט  און  ראדיקאליזירט,  געווען  אויך  אליינס  איז 
ווי מ'גלויבט ביז יעצט אז זיין פרוי די טעראריסטקע 

מאליק טאשפין האט אים ראדיקאליזירט.
***

באריכט: אייסיס גרופע
צעפאלט פון אינעווייניג

וואשינגטאן. – א באריכט פון די אמעריקאנער 
געלויטעט  האט  באאמטע  מיליטערישע  הויפט 
די  אז  און  אינעווייניג,  פון  צופאלט  "אייסיס"  אז 
צאל פון אירע קעמפער וואס דעפעקטירן פון די 
פראנט ליניעס איז געשטיגן. לויט די מיליטערישע 
קעמפער  "אייסיס"   23,000 שוין  זענען  שאצונגען 
אריינגערעכענט  שלאכטן,  די  אין  אומגעקומען 
3,000 זינט דעם לעצטיגן אקטאבער. מען גלויבט 
אבער נאך אלץ אז "אייסיס" פארמאגט אן ארמיי 
אין  קעמפער  טויזענט  צוואנציג-דרייסיג  פון 

איראק און אין סיריע. 
איינע פון די הויפט זאכן פון "אייסיס" זענען די 
וואכפונקטן אויף די שאסייען אריין און ארויס פון 
איער געגענטן. לעצטענס זענען די צאל סאלדאטן 
איינגעשרומפן  דראמאטיש  וואכפונקטן  די  ביי 
קעמפער  עליטע  פילע  מען  זעט  אויך  געווארן. 
פון  נארישע ארבעט  די  גענוצט פאר  ווערן  וואס 
די  פלעגן  געווענליך  וואכפונקטן.  די  באוואכן 
ווערן  גענוצט  קעמפער  עליטע  אויסלענדישע 
סתם  פאר  נישט  טרופן,  שאק  "אייסיס"  די  אלס 
היטער ביי די וואכפונקטן, וואס פארדעם פלעגט 
"אייסיס" נוצן אירע סתם סאלדאטן. דאס צייגט אז 

זי מאנגעלט שטארק אין קעמפער.
***

פעדעראל רעזערוו גרייט 
צו ראטע העכערונג

רעזערוו"  "פעדעראל  די   – וואשינגטאן. 
געגעבן  מיטוואך  האט  יעלען,  פרוי  פארזיצערין, 
א רעדע ביים עקאנאמיק קלאב אוו וואשינגטאן, 
רייף  איז  עקאנאמיע  די  אז  געזאגט  האט  זי  וואו 
אויף צו הייבן די פראצענט ראטעס. די "פעדעראל 
וויל נישט פאר נאך צו לאנג אנהאלטן  רעזערוו" 
ברענגען  קען  דאס  ווייל  פראצענט,  נידריגע  די 
אז  און  איבערהיצן  זיך  זאל  עקאנאמיע  די  אז 
אינפלאציע וועט שטייגן. די "פעדעראל רעזערוו" 
ציל- קעגנגעזעצטע  צוויי  נאכצוקומען  פרובירט 

ביי  נידריג  ארבעטסלאזיגקייט  האלטן  פונקטן, 
פינף פראצענט, און זען אז אינפלאציע זאל נישט 

שטייגן צו העכער 2 פראצענט.
ביי  יעצט  איז  ראטע  ארבעטסלאזיגקייט  די 
פינף פראצענט, האלב ווי די צען פראצענט וואס 
לעצטיגן  פונעם  הויכפונקט  ביים  געווען  איז  עס 
ביי  אבער  האלט  אינפלאציע   .'09 אין  רעסעסיע 
רעזערוו"  "פעדעראל  )די  פראצענט.   1.4 בלויז 
און  עסן  אומסטאבילע  די  אריין  נישט  רעכענט 
געזאלין פרייזן אין אירע אינפלאציע שאצונגען(. 
וואס אינפלאציע איז יעצט שטוינענד  טראצדעם 
נידריג, האלט די "פעדעראל רעזערוו" אז עס וועט 
נישט נעמען לאנג פאר אינפלאציע צו שטייגן, און 
היות עס נעמט צייט פון די "פעדעראל רעזערוו" 
שריט ביז עס זעט זיך אן אין די עקאנאמיע, מוז זי 
אינפלאציע.  צוימען  צו  נעמען שריט  באצייטענס 
ווען פונקטליך די  עס איז אבער נאכנישט קלאר 
פראצענט  די  הייבן  וועט  רעזערוו"  "פעדעראל 

ראטעס, און מיט וויפיל.
***

אמעריקע וועט 
איבערמאכן טעראר 

אלערט סיסטעם
אדמיניסטראציע  אבאמא  די   – וואשינגטאן. 
סיסטעם,  אלערט  טעראר  דעם  איבערמאכן  וועט 
היימלאנד  פונעם  מאנטאג  דעם  מעלדונג  א  לויט 
האט  דזשאנסאן  דזשאנסאן.  דזשע  שעף,  זיכערהייט 
ווארענונג  נייעם  א  איינפירן  וועט  מען  אז  געזאגט 

דעם  אינפארמירן  בעסער  וועט  וואס  סיסטעם, 
אויף  אטאקעס  פון  שטאפל  געפאר  איבער'ן  פאלק 
טויש  דריטער  דער  זיין  שוין  וועט  דאס  אמעריקע. 
נאך  געווארן  אויפגעשטעלט  איז  וואס  צום סיסטעם 

די סעפט. 11 אטאקעס.
אין אנהויב איז דאס געווען א קאליר סיסטעם 
ערזעצט  איז  עס  חוזק.  אסאך  געברענגט  האט  וואס 
טעראריזם  "נעשאנאל  דורכ'ן   '11 אין  געווארן 
עדווייזארי סיסטעם", וואס איז ביזדערווייל נאכנישט 
דער  אז  געזאגט,  האט  דזשאנסאן  געווארן.  גענוצט 

נעשאנאל טעראריזם עדווייזארי סיסטעם
***

עקספערט: אמעריקע 
זאל נישט בויען 

נוקלעארע מיסילס
געוועזענער  דער   – וואשינגטאן. 
האט  פערי,  וויליאם  סעקרעטאר,  פארטיידיקונגס 
גערופן צום פענטאגאן זיך אפצולאזן פון ערזעצן די 
אויסגעדינטע סקלאדן פון די "אינטערקאנטינענטאל 
באליסטיק מיסילס", מיט נייערע סארטן. טענה'נדיג 
אירע  און  סובמארינען  נוקלעארע  אמעריקע'ס  אז 
לאנג-שטרעקיגע באמבארדירער עראפלאנען זענען 
גענוג אויף צו דינען אלס נוקלעארער אפשרעקונגס 

קראפט.
און  פריינט  נאנטער  א  איז  וועלכער  פערי, 
פארטיידיקונגס  איצטיגן  צום  לערער  נאנטער 
אז  געזאגט  האט  קארטער,  עשטאן  סעקרעטאר, 
אמעריקע האלט ביים אנהויב פון א פרישע נוקלעארע 
טייער אפקאסטן  זייער  וועט  און דאס  געיעג,  וואפן 
אינטערקאנטינענטאל  די  בשעת  אמעריקע, 

וויכטיג  אזוי  נישט  שוין  זענען  מיסילס  באליסטיק 
פאר אמעריקע ווי אמאל. אין צוגאב, איז ביי זיי דא 
דער גרעסטער געפאר פון א בטעות'דיגע נוקלעארע 

קריג, ווייל עס איז זייער גרינג זיי ארויסצושיסן.
***

געזאלין-שפארזאמע 
אויטאס מער נישט 

פאפולער
האבן  פרייזן  געזאלין  נידריגע  די   – יארק.  ניו 
נישט  שוין  זיך  קימערן  אמעריקאנער  אז  געברענגט 
זייערע  פון  געזאלין-שפארזאמקייט  די  פון  אזוי 
די  וואס  דערמיט  געזען  מען  האט  דאס  אויטאס. 
נייעס  פון  שפארזאמקייט  געזאלין  דורכשניטליכע 
אויטאס וואס זענען פארקויפט געווארן אין אמעריקע 
אזאך  מ.פ.ג.,   0.1 מיט  געפאלן  איז  נאוועמבער,  אין 
וואס זעצט פאר עפעס וואס האט זיך שוין אנגעהויבן 
האבן  פרייזן  געזאלין  די  ווען   ,'14 אוגוסט  אין 
מישיגען  די  פון  שטודיע  א  לויט  פאלן.  אנגעהויבן 

אוניווערסיטי פארשער.
געווארן  פארקויפט  זענען  וואס  קארס  נייע 
אין נאוועמבער האבן באקומען א דורכשניט פון 25 
מ.פ.ש., אראפ מיט 0.8 פראצענט פונעם הויכפונקט 
נאך  אבער   ,'14 אוגוסט  דערגרייכט  האט  מען  וואס 
שטאפל  דעם  קעגן  ווי  בעסער  מ.פ.ג.   4.9 מיט  אלץ 
אוניווערסיטי  מישיגען  די  ווען   ,'07 אוגוסט  פון 
ציפערן.  די  נאכפאלגן  אנגעהויבן  האבן  פארשער 
אויטא  אז  פארלאנגט  רעגירונג  אמעריקאנער  די 
א  דערגרייכן  ארום  יאר  צען  ביז  זאלן  פירמעס 
פלאטע דורכשניט פון 54.4 מ.פ.ג. פאר די אויטאס 

נייע בוך פון ביזנעס און מארקעטינג 
עקספערט ר' יצחק סאפטלאס, ערשינען 
וועט העלפן ביזנעסלייט שטייגן אין ביזנעס און קאנצעטרירן "אויף 

די אונטערשטעט שורה"
ליין  "באטאם  פון  סאפטלאס  יצחק  ר' 
אין  מומחה  וועלט-בארימטער  א  איז  מארקעטינג" 
ביזנעס, האט שוין אויפגעבויעט מערערע ביזנעסער 
און זיין נייע בוך איז א אומשאצבארע מתנה פאר די 

עולם המסחר.
אונטערשטע  די  איז  וואס  "אלזא,  בוך  נייע  די 
אויספרובירטע   76 ליין(?,  )באטטאם  שורה 
ביזנעס  א  בויען  צו  טעכניקן  און  עצות  מארקעטינג 
דער  וואס  מתנה  נייסטע  די  איז  טוב"  שם  א  און 
שענקט  סאפטלאס  יצחק  ר'  ריז  ביזנעס  באקאנטער 
צו  שליסל  א  איז  בוך  די  וועלט,  ביזנעס  די  צו 
פונדעמענטאלע ביזנעס יסודות און טריקס צו מצליח 
און  פינף  פון  ערפארונג  לעבנס  א  פון  גענומען  זיין. 
פאפולערע  די  פון  פירער  דער  אלס  יארן  צוואנציג 
אלס  און  מארקעטינג"  ליין  "באטאם  סוקסעספולע 

פערזענליכער באליבטער איש מוצלח.
ליין"  "באטטאם  פירמע  די  פון  נאמען  די 
פיגורירט אויך אויף די בוך, צו אנדייטן אז ביזנעסער 
ווערן אסאך מאל אוועקגעטראגן און געשטערט פון 
טראכטן אנדערע זאכן ווי למשל איבער קאנקורענץ, 
און מען פארגעסט פון די "אונטערשטע שורה" וואס 

איז די תכלית פון די ביזנעס אדער ברענד.
יסודות  וויכטיגע  הויפט  די  דעקט  בוך  די 
פשוט  פון  ביזנעס.  אין  וויסן  צו  וויכטיג  איז  וואס 
אוועקשטעלן א ברענד, האלטן גוטע קאמיוניקאציע 
מיט שליסל קליענטן, סטראטעגיש וואקסן די ביזנעס 
ביזנעס. די בוך איז  זאכן אין  און אזוי אלע אנדערע 
מער  פיל  נאר  חיזוק,  און  מאטיוואציע  בלויז  נישט 
פראקטישע עצות און עקסערסייזעס אויף יעדע נושא 
וויאזוי צו מאכן די עצות א חלק פון די למעשה'דיגע 
דעם  טרעפן  וועלן  פראפעסיאנאלן  ביזנעס  ביזנעס. 
באגלייטן  זיי  וועט  וואס  אוצר  אמתער  אן  אלס  בוך 

צו סוקסעס.
און  פינף  זיינע  אין  האט  סאפטלעס  יצחק  ר' 
צוואנציג יארן אין די ליין געארבעט מיט יעדע סארט 
און  כח  פאליטישע  ארגענאזאציע,  מוסד,  ביזנעס, 
אינטערעסע אז ער קען די מארקעטינג ליין ווי גאר 
ווייניג קענען איר, און דא שענקט ער די טויזנטער 

שעות פון עקספיריענס אויף א גאלדענע טאץ לכל 
ענגליש,  לייכטע  און  געשמאקע  גאר  א  אין  דיכפין. 
די  האלטן  צו  געאייגענט  פרקים,  קורצע   76 אין 
געשריבן  לאנגווייליג,  ווערן  נישט  און  אינטערעסע 
הויכ-שטאפלערישע  קיין  אן  זאך  צום  און  פשוט 
אמת'דיג  איז  וואס  יעדער  אז  אזוי  שפראך, 
אינטערסירט אין וואקסן זיין ביזנעס וועט עס ליינען 

מיט געשמאק און אינטערעסע.
סארט  מערערע  פאר  געאייגענט  איז  בוך  די 
מענטשן,  מארקעטינג  סעילסלייט,  ביזנעסלייט, 
וואס  יעדער  און  פירער,אונטערנעמער  ביזנעס 
בוך  די  ברענד.  א  אדער  ביזנעס  א  בויען  צו  זוכט 
יעדע  פון  שאנק  ביכער  די  אין  אריינגיין  וועט 
ביזנעס, א האנד-בוך וואס ווערט ווערן געליינט און 
איבערגעחזרט אין צייטן פון ספקות. און וועט בעזרת 

השם העלפן צו סוקסעס.
פאר מער אינפארמאציע אדער צו אפשמועסן 
אן אינטערויוו מיט ר' יצחק סאפטלאס ביטע רופט ר' 

פסח טרופער 718-412-3540.
איבערן מחבר: 

פון  פירער  און  גרינדער  סאפטלאס,  יצחק  ר' 
געהאלפן  שוין  האט  מארקעטינג"  ליין  "באטאם 
קאמפיינס,  פאליטישע  ביזנעסעס,  הונדערטער 
ברענד  זייער  בויען  צו  מוסודת  און  ארגענאזאציעס 
האט שטודירט  יצחק  ר'  יאר תשנ"ב.  פון  אנגעהויבן 
ביזנעס אין די יונגע יארן און זיך אויסגעצייכנט אין 
טעכנאלאגיע, ביזנעס פירערשאפט און מארקעטינג. 
ביזנעס  א  מיט  ראדיא  די  אויף  ערשיינט  יצחק  ר' 
אייער  איבער  "טראכט  נאמען  אונטערן  שמועס 
אין  ביזנעס עצות ערשיינען אפט  זיינע  און  ביזנעס" 

בלעטער אין ניו יארק.
איבערן בוך:

אונטערשטע  די  איז  וואס  "אלזא,  בוך  דער 
מארקעטינג  אויספרובירטע   76 ענטהאלט  שורה? 
עצות און טעכניקן צו בויען א ביזנעס און א שם טוב" 
ביי יצחק סאפטלעס. פובלישט ביי מארגען דזשעימס 
 266 פארמאגט  זי  דעצעמבער   אום  פובלישינג, 

בלעטער און פארקויפט זיך פאר 20 דאלאר.

מנין לאמירת תהילים
בכל יום ראשון

בשעה 3:00 אחה“צ
בביהמ"ד באבוב
48th St. & 15th Ave


