
בלעטל

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

א

פון

זמנים
(Liberty)

הדלקת הנרות............................ 7:21
 מוצאי שבת...................................8:50

שנה ב' גליון צ"ב

נייעס אין שטעטל

פרשת כי תבא לאומן, כ' אלול תשפ"א לפ"ק

נתנאל פארקאש   

איך האב געהאט פארלוירן מיין חאלאט, אין דעם איז געליגן גאר ווערטפולע זאכן, 
איך האב עס געזיכט אבער נישט געטראפן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל 
עס טרעפן, אזוי איז אדורך צוויי וואכן, איין טאג קומט איינער צו מיר מיט א קאטרל און 
פרעגט מיר "דאס איז דיינס?" ]די קארטל איז אויך געליגן אין דעם חאלאט[ זאג איך 
אים יא, וואו האסטו עס געטראפן? ווייזט ער מיר וואו, בין איך שנעל אהין געגאנגען און 
ארום געזיכט אויף דעם פלאץ אויב מיין חאלאט ליגט דארט, שכח אייבערשטער איך 
האב דארט געטראפן מיין חאלאט צוזאמען מיט אלע זאכן וואס זענען געליגן אינעווייניג.   

יוסי שניטצלער   

 איין פרייטאג האב איך זיך זייער גענויטיגט אין א געוויסע סכום געלט, כדי צו קענען 
איך  אזוי פארענדיג האב  מיין קאר,  מיט  געפארן  בין  איך  די משפחה.  איינקויפן פאר 
געבעטן דעם אייבערשטן "אייבערשטער העלף מיר איך זאל האבן די געלט וואס פעלט 

מיר אויס צו קענען איינקויפן".

 ווען איך בין אנגעקומען צו מיין הויז ארויסקומענדיג פון די קאר, פארט אדורך א 
אינגערמאן און ער זאגט מיר, "איך בין געקומען אביסל זיך אומקוקן דא אין שטעטל, איך 
האב זייער הנאה געהאט צו זעהן א געוויסע שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א אין חדר 
און מען זעהט דיר דארט אלץ מלמד פאר די קינדער, ביזט גאר א פיינער מלמד, איך וויל 
דיר געבן געלט צו האבן א חלק אין דיין הייליגע ארבעט, ער נעמט ארויס א טשעק בוך 
און שרייבט א שיינער סכום.. איך שטיי אזוי פארגליווערט איך ציפ מיר צו עס איז א חלום 
אדער איך בין אויף, דא האב איך יעצט געענדיגט בעטן דעם אייבערשטן פאר געלט און 
א פרעמדער אינגערמאן פארט אדורך און ער גיבט מיר געלט פאר עפעס א סיבה וואס 

שטימט אפילו נישט געהעריג. שכח אייבערשטער!   

ישראל קרויס   

 יעדן טאג ווען איך פאר ארויס מיט מיין קאר לייג איך אריין פרוטות לצדקה און איך 
בעט דעם אייבערשטן עס זאל גארנישט פאסירן קיין שלעכטס, איין טאג פאר איך אויפן 
וועג און אינמיטן האב איך אריינגעזעצט אין א דורכלויפנדע הערש, איך קום ארויס פון 
מיין קאר צו זעהן אויב עפעס איז געשעהן צו די קאר, אבער קיין איין קריץ האט עס נישט 

געהאט ברוך השם, שכח אייבערשטער! 

         
               

              

 דירות אין שטעטל
ס'איז נישט קיין סוד פאר קיינעם, אז די שטעטל 
אויף  דשמיא  סייעתא  גרויס  מיט  זיך  פארגרעסערט 
א שנעלע טעמפאוי, יעדע פאר וואכן הערט מען פון 
אין  אריינגעצויגן  זיך  האט  וואס  משפחה  פרישע  א 

שטעטל. 

זייער שטארק  זייט פרובירט מען  די אנדערע  פון 
עס זאל זיין גענוג דירות פאר אלע משפחות וואס ווילן 
איז  מציאות  די  אבער  שטעטל,  אין  וואוינען  קומען 
אז ס'איז נישט דא גענוג הייזער פאר וויפיל משפחות 
מיטן  וועט  תפלה  מיט  אבער  אהערציען,  זיך  ס'ווילן 
אייבערשטענ'ס הילף זיין א דירה פאר יעדע משפחה 

וואס וויל אהערמופן אין שטעטל.

און  שטעטל  אין  ארויסציען  זיך  וויל  עס  ווער 
דארף א  דירה צו קויפן, קען זיך מעלדן צו איינע פון 
די חשובע הנהלה מעמבערס האברך ר' מרדכי אהרן 
היילפרין הי"ו, אלע וואס ווילן קויפן ]נישט דינגען[ א 
דירה דארפן געבן צען טויזנט דאלער פאר די הנהלה, 
ראש  פארן  פאראויס  פון  איבערגעבן  עס  קען  מען 
ישיבה שליט"א, אזוי וועט מען האבן די זכות אין א 
דירה גלייך ווען עס קומט זיין רייע, ביזדערווייל איז נאך 
די סכום צען טויזנט דאלער, בקרוב וועט זיך די סכום 
הייבן צו א גרעסערע סכום צוליב די פילע קאסטן וואס 
אלע  די  וכו',  דעם שטעטל  אויפצוהאלטן  קאסט  עס 
וואס געבן יעצט די סכום פון צען טויזענט דאלער וועט 

ביי זיי נישט ארויפגיין די פרייז.

דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע משפחות 
קענען  און  זיין,  מצליח  זאלן  ארויס  זיך  ציען  וואס 
אויסניצן דעם שטעטל פאר התבודדות ותפלה, אזוי ווי 

דער ראש ישיבה שליט"א לערנט אונז כסדר. 

זומער אין שטעטל
שטעטל  אין  פאריבער  איז  זומער  הערליכע  א 
צוזאמען מיט אלע חשובע משפחות פון שטאט, און 
ישיבה  ראש  פונעם  ובראש  ישיבה,  פון  בחורים  די 

שליט"א.

יעדן  געווארן  געהערט  איז  שיעורים  הערליכע   
טאג, אינדערפרי א שיעור אין א דף גמרא, און ביינאכט 
געהערט  מען  האט  אויך  אזוי  התחזקות,  שיעור  א 
הערליכע דרשות יעדן שבת קודש, וואס עס וועט אונז 
זיכער באגלייטן פאר א לענגערע צייט, און דאס וועט 
זיכער זיין די ריכטיגע הכנה צו די הייליגע טעג וואס 

קומט שוין אט אט אן. 

ברוכים הבאים בשם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן 
 אין קרית ברסלב ליבערטי

אשר לעמיל זוסמאן הי"ו   וזוגתו פערל חיה תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און קענען 

אויפציען די קינדער אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.



       ראש ישיבה שליט"א

 פון
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי האט געזאגט: אנדערע וואלטן זיך געוואונטשן 
ראש השנה אזא התעוררות ווי עס איז דא ביי מיר אין ...

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז יעקב אהרן לעווי נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

נעגל אויפן גאנצן וועג

ו'  ַּפְרַׁשת ׁשֹוְפִטים,  ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ֶעֶרב   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
ֱאלּול, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ֶעס טּוט ִמיר ֵוויי צּו ֶהעְרן ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְרט ִאין 
ְצֵווייט   - ִּבְנָין  ַנייֶעם  ִאיֶנעם  ַהֶּמְדָרׁש  ֵּבית  אּוְנֶזער  ִאין  אּוַמאן 
ָּבחּוִרים  ִדי  אּון  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאּב  ִאיְך  ְקַלאִסיג. 
ָוואס ֶזעֶנען ְממּוָנה ִאין ֵּבית ַהֶּמְדָרׁש ִצי ֶעס ִאיז ֱאֶמת ָוואס ִאיר 
ְׁשַרייְּבט, ַאז ֶמען ֶנעְמט ִניְׁשט אֹויף ֵׁשיין ִדי ֶגעְסט ָוואס קּוֶמען 
ֶמער  ֵזיי  ֶוועְלן  ָיאר  ֵהיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִמיר  ָהאְּבן  ֵזיי  ַדאֶוועֶנען; 

ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ֶדעם ְּפַרט אּון ְמַקֵרב ַזיין ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

ֶגעְּבט ִאיֶּבער ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּון ַיְבִניֵאל ַאז ִמיר ֶוועְלן 
ִמיר  אּוַמאן,  ִאין  ִאיְנֵאייֶנעם  ַדאֶוועֶנען  צּו  ְפֵרייֶען  ֵזייֶער  ִזיְך 
ַמאְכן ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק פּון ַאְׁשְּכֶנז'ִיֶׁשע ִאיְדן ָאֶדער ְסַפְרד'ִיֶׁשע 
צּו  ְפֵרייֶען  ִזיְך  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ַאייְך  אֹויף  ַוואְרְטן  ִמיר  ִאיְדן, 
ַזיין צּוַזאֶמען; ִמיר ֵגייֶען ִאין ִדי ֶוועְגן פּון מֹוַהָרא"ׁש ָוואס ָהאט 
ֶזעֶנען  ִמיר  ֲאִפילּו  ֵאיין ׁשּול  ִאין  ַדאֶוועֶנען  ֶמען ֶקען  ַאז  ֶגעִוויְזן 
פּון ַאְנֶדעֶרע ְׁשָבִטים. ִמיר ֶזעֶנען ַמְמִׁשיְך ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ָהאט 
ָוואס מֹוַהָרא"ׁש  ֶגעֶדעְנֶקען  ִמיר  ַדאְרְפן  ֶלעְּבן,  ַזיין  ַּביי  ֶגעטּון 
זֹוַהר  ִאין  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ָוואס  ָדאס  ַחֶזר'ן,  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט 
ַהָקדֹוׁש )ָנׂשא קכח.( ַאז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר 
ַאז  ִאיז  ַזאְך  אּוְנֶזער  ַתְלָיא",  ַבֲחִביבּוָתא  "ֲאָנן  ַּתְלִמיִדים:  ַזייֶנע 
ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ִליּב ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן; ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי 
ָהאט ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִליּב 
ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן. ְפֶלעְגט מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט אֹויף ֶדעם 
ַא ֵׁשייֶנע ֶרֶמז, ַא'ַנ'ן' ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות: "ַא'ְנֵׁשי ַנ'ַחל נ'וֵֹבַע - 
ַבֲחִביבּוָתא ַתְלָיא", ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַדאְרְפן ִזיְך ַהאְלְטן צּוַזאֶמען 

אּון ִזיְך ִליּב ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ׁשֹוין ְמקּוָים ֶוועְרן 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן רצב(: "ָהעֹוָלם 
ִזיְך  ֶוועט  ֶוועְלט  ִדי  ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינוּ", 
וואּוְנֶדעְרן אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ִליְּבַׁשאְפט ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ְצִוויְׁשן 

ַאייְך.

ַא ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

..

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך יום א' ְלֵסֶדר ִּכי ָתבֹוא ְלאּוַמאן, י"א ֶאלּול, 
ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים ֶׁשִּיְחיּו, ּתֹוְׁשֵבי ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 
ִליֶּבעְרִטי

ַאייְך  ְצִוויְׁשן  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  ְמַחֶי'  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך 

דּוְרְכאֹויס ִדי זּוֶמער ָוואְכן צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ָּבחּוִרים; ִאין ִּבין 
צּוִריק ֶגעָפאְרן ַקיין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג ָאֶּבער ִאיְך ֶוועל ַווייֶטער ַזיין 

ִמיט ַאייְך.

ָזאל  ֶמען  ִאיְנֶגעַלייט  ַאֶלע  ֶּבעְטן  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ִוויל  ִאיְך 
קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִאיְנֶדעְרְפִרי ַפאְר'ן ַדאֶוועֶנען. ֶמען ֶוועט ַדאֶוועֶנען 
ֶיעְדן ָטאג ִזיְּבן ַאֵזייֶגער; ִאיְך ִוויל ַאייְך ְמַחֵזק ַזיין ִאיר ָזאְלט ַאֶלע 
קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדער ָטאג ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרע ָטאג ֶווען 
ֶמען ֶלעְרְנט ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדער ָטאג ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרע ָטאג ֶווען 
ֶמען ֵהייְּבט ָדאס ָאן ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ַא ִמְקֶוה, ֶעס 
ִאיז ָדא ַא ְּבָרָכה ִאיֶנעם ָטאג; ַאָמאל ֶקען ֶמען ַאְרֶּבעְטן ִּביֶטער 
ְׁשֶווער ַא ַגאְנְצן ָטאג ָאֶּבער ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ְּבָרָכה ִאיֶנעם 
ָטאג, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶדעם ָטאג ִמיט ּתֹוָרה ּוְּתִפָלה ִאיז ָדא 

ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ַאְרֶּבעט.

ֶלעֶּבעִדיֶגע  ָאן  ִציְנְדט  ַטאְנְצן;  ִאיר  ָזאְלט  ַדאֶוועֶנען  ָנאְכן 
מּוִזיק ַפאר ַאָּפאר ִמינּוט אּון ַטאְנְצט: "ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו 
ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתָקֵרב ְלַרֵּבנּו!" ִווי ְגִליְקִליְך ֶזעֶנען ִמיר ַאז ִמיר ֵווייְסן 
פּון ֶרִּבי'ן, ִווי ְגִליְקִליְך ֶזעֶנען ִמיר ַאז ִמיר ָהאְּבן ַא ֶרִּבי ָוואס 
ֶלעְרְנט אּוְנז ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן, ִניְׁשט ֶוועְרן ַפאְרלֹויְרן 

ֶווען ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל.

ִמיט  אּון  ַמֲעִריב  ִמְנָחה  ַדאֶוועֶנען  קּוֶמען  ִאיר  ָזאְלט  אֹויְך 
ַּבייַנאְכט  ְּבַלייְּבן  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ְגָמָרא,  ִׁשיעּור  ֶדעם  ַהאְלְטן 
ְׁשמּוֶעְסן; ַּבייַנאְכט ַדאְרף ֶמען ַזיין ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ִדי ַווייּב אּון 

ִקיְנֶדער, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ִאיְנְדרֹויְסן ְׁשמּוֶעְסן.

נּוְצט אֹויס ִדי ֶפעְלֶדער אּון ֶוועְלֶדער ִמיט ִהְתּבֹוְדדּות; ֶעס 
ִאיז ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק צּו ְׁשַּפאִציְרן ִאין ְׁשֶטעְטל ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען  ֶּבעְטן  ִאים  אּון  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך 

ַפאְרַפאְלן ֶוועְרן, ֶמען ָזאל ַזיין ֶעְרִליְך.

ְׁשַרייְּבט ִמיר ָוואס ִאיר ִוויְלט ְפֶרעְגן אּון ִוויְסן, ִאיְך ֶוועל ַאייְך 
ְגַלייְך ֶעְנְטֶפעְרן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין 
ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

            א( מוצאי ראש השנה  ריכטיג?
            ב( נעילה

                                 ג( סליחות
                                 ד( ערב ראש השנה
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