פרשת תרומה ,ח' אדר תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון ס"ה

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

זמנים
)(Liberty

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

בלעטל

הדלקת הנרות5:19.............................
מוצאי שבת6:51...................................

נייעס אין שטעטל

א
פון
6מנחם שטיינבערג

ביים גרויסן שניי אפאר וואכן צוריק האב איך נישט געהאט איינער
וואס זאל מיר אויסשארן די שניי ,מיין קאר איז געווען באגראבן אין די שניי
אן האבן די מעגליכקייט צו ארויספארן פון דארט ,איך האב געבעטן דעם
אייבערשטן איך האב זאל האבן איינער וואס ס'זאל מיר שארן די שניי ווי
אמשנעלסטן ,שכח אייבערשטער אז גלייך נאכ'ן בעטן דעם אייבערשטן
האב איך געטראפן איינעם וואס האט מיר פיין אויסגעשארט די שניי.
6יעקב משה אינדארסקי

איינמאל א וואך פאר איך אריין מיט די קינדער פון ישיבה קטנה
מיטצוהאלטן די שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א ,אויפ'ן וועג האט
איין רעדל געכאפט א לאך ,גלייך האב איך מיט די קינדער געבעטן דעם
אייבערשטן עס זאל גארנישט פאסירן קיין שלעכט ,ברוך השם ס'איז נאך
געווען מעגליך באצייטענס זיך צו שטעלן אין די זייט ,און ס'איז געווען
איינער וואס האט מיר געקענט פאררעכטן דעם רעדל .שכח אייבערשטער!
6יוסי שניטצלער

איך בין געפארן אויפ'ן וועג און אינמיטן זעה איך עס בלינקט לעמפעלעך
אינטער מיר ,א פאליס קומט צו און זאגט :איינס פון דיינע לייטס ארבעט
נישט ,ער גייט צוריק צו זיין קאר און איך בעט דעם אייבערשטען
"אייבערשטער העלף ער זאל מיר נישט געבן קיין טיקעט" ,ער קומט
צוריק און זאגט" :יעצט וועל איך דיר נישט געבן קיין טיקעט ,אבער זעה
צו פאררעכטן די לייט" ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל גרינג
קענען טרעפן א פלאץ וואו צו קויפן די סארט לייט און איך זאל וויסן
וויאזוי עס אריינצולייגן ,שכח אייבערשטער איך האב געטראפן א פלאץ
וואס האט געהאט די סארט לייט צו קויפן ,און נאכן פרובירן א שטיק צייט
עס אריינצולייגן איז עס ברוך השם אריין .שכח אייבערשטער!

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר'ן

ראש ישיבה שליט"א

צו די חתונה פון זיין חשוב'ן זוהן החתן אלחנן חיים הי"ו

עב"ג הרב מרדכי אינדיג שליט"א מנהל התלמוד תורה

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קיימא און א בנין עד ,און דער ראש
ישיבה שליט"א זאל זעהן אסאך אידיש נחת ביי אלע קינדער און אייניקלעך.

קרית ברסלב שאטל א פאקט
א צייט צוריק האט מען געהאט געמאלדן די גאר
גוטע נייעס ,אז אין אפאר וואכן ארום וועט מען שוין
זעהן קורסירן אויף די גאסן פונעם שטעטל א נייע
שאטל באס ,און ברוך השם עס איז שוין א פאקט.
שוין א גוטע פאר וואכן וואס די נייע שאטל פארט
שוין ארום אין שטעטל ,מען האט אהערגעשטעלט א
מאפע וואס צייגט פונקטליך וואו און ווען די שאטל
פארט יעדן טאג.
גאר אסאך גוטע בענעפיטס קומט ארויס פונעם
שאטל ,למשל; אינדערפרי ווערט די באס גענוצט דורך
אלע איינגעשטעלטע פונעם מוסדות אפיס אנצוקומען
צום אפיס ,אזוי אויך די קינדער וואס פארפאסן די באס
פאר וועלכע סיבה ס'זאל זיין  -ניצן אויך די שאטל
סערוויס ,צוויי מאל א וואך פארט עס אין גראסערי,
איינמאל א וואך טראגט עס צום צאמקום וואס ס'איז
דא פאר די חשובע פרויען ,און פארשטייט זיך במשך
דעם טאג פארט עס ארום דעם גאנצ'ן שטעטל ,אזוי
קען מען אנקומען צו וועלכן פלאץ עס פעלט זיך נאר
אויס.
ווי מען שטייט יעצט קען מען זיך באניצן מיט די
שאטל סערוויס פריי פון אפצאל ,און דא איז טאקע די
פלאץ זיך ספעציעל צו באדאנקן פאר דעם געטרייען
דרייווער וואס טוט דעם ארבעט מיט'ן גאנצ'ן הארץ,
אזוי אויך טוען מיר זיך באדאנקן פאר מנחם שטיינבערג
הי"ו וזוגתו תחי' וואס טוען קאארדינירן די שאטל אזוי
געטריי צופרידנצושטעלן אלע איינוואוינער על צד
היותר טוב ,דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט
אלעס גוטס.

שובבי"ם טעג
עס איז איינגעפירט אין אלע קהילות בישראל
איבערצוגיין אין די שובבי"ם טעג די הלכות וואס איז
נוגע פאר א אידישע שטוב נאך די חתונה.
אויך דא אין שטעטל איז פארגעקומען שיעורים
פאר אינגעלייט ,געגעבן געווארן דורכ'ן ראש ישיבה
שליט"א ספעציעל פאר'ן שטעטל ,ווי מען איז
איבערגאנגען די הלכות מיט א קלארקייט אז יעדער
זאל עס קענען פארשטיין ,וואס אויב מען חזר'ט עס
נישט איבער ווערט עס מיט די צייט פארגעסן ,מען
האפט צוצושטעלן נאך אפאר שיעורים צו קענען
איבערגיין אלע הלכות ביז'ן סוף.
אזוי אויך ביי די פרויען איז מען זיך צאמגעקומען
איבערצוגיין די וויכטיגע הלכות וואס איז נוגע פאר
אידישע פרויען אין א אידישע שטוב.

א בריוו

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א
בעזרת ה' יתברך  -יום ג' פרשת משפטים ,כ"ז שבט,
שנת תשפ"א לפרט קטן
לכבוד  ...נרו יאיר
דער גליון פון שטעטל איז זייער שיין ,איך
האב זייער ליב צו ליינען מעשיות פון תפילה;
יעדע וואך ווערט עס שענער און שענער.
אויך די חידות פאר קינדער איז זייער שיין ,איינער
פון אנשי שלומינו זאגט מיר אז זייט דער בלעטל פון
שטעטל האט אנגעהויבן די חידות האט זיין שבת טיש
באקומען אן אנדערע פנים .ער הייבט אן אין שול ,ער
ווייזט פאר די קינדער די חידות ,די קינדער ווערן
זייער נייגעריג ,אבער ער זאגט ערשט די ענטפערס
ביי די סעודה .אלע הערן אויס ,אלע פרובירן צו זאגן
ענטפערס; צום ביישפיל ,פאריגע וואך איז געווען
א חידה 'וואס האט רבי נתן געטון בשעת מען האט
אים געבינדן מיט קייטן?' איין קינד זאגט" :ער האט
געזאגט גם זו לטובה" ,איינער זאגט" :ער האט געזאגט
אלעס איז דער אייבערשטער"; ווען אלע ענדיגן זאגן
די ענטפערס קומט דער טאטע מיט זיין ענטפער.
ער טוט דאס אויך מיט עצתו אמונה; ער פרעגט
א שאלה ביי די סעודה און יעדע קינד פרובירט צו
ענטפערן ,ער דערציילט מיר אז פאריגע וואך האט ער
געפרעגט די שאלה וואס א אינגערמאן פרעגט 'וואס קען
איך טון אז מיין ווייב האט א טריפה'נעם טעלעפאן?'
איין קינד זאגט ער זאל זיך גט'ן און חתונה האבן מיט
א צווייטן; ווען אלע ענדיגן זאגט ער" :יעצט וועט מען
הערן וואס דער ראש ישיבה זאגט ,דער ראש ישיבה
זאגט ער זאל זיך חס ושלום גט'ן ,גט'ן איז נישט די עצה".
מיט קינדער דארף מען האבן גרויס חכמה ווי
אזוי זיך צו פירן זיי זאלן אויסהערן און מיטהאלטן.
...
בעזרת ה'
שבט,
כ"ח

יתברך
שנת

 א' פרשת תרומה,קטן
לפרט
תשע"ט

מוהרא"ש פלעגט זיך פירן אז יעדן טאג גלייך נאך
שחרית פלעגט ער רופן זיין טאטע.
פארצייל זיי פון דיין לעבן ,פון דיינע קינדער -
פארשטייט זיך נאר גוטע זאכן; פארצייל זיי נישט קיין
פראבלעמען ,עלטערן האבן נישט קיין כח צו הערן ווי
די קינדער קרעכצן ,זיי האבן שוין גענוג געהאט זייערע
שוועריקייטן מיט די קינדער ,יעצט איז שוין די צייט וואס
מען דארף זיי ברענגען נאר נחת; וואס זאל איך דיר זאגן,
עס איז נישט דא קיין גרעסערע מצוה ווי מחיה זיין עלטערן.
דאס וואס דיינע עלטערן זענען אנגעווייטאגט אויף
דיר אז דו ביסט געווארן א ברסלב'ער  -דאס וועט אריבער
גיין; זיי ווילן נאר דיין גוטס און וויבאלד זיי האבן געהערט
לשון הרע אויף ברסלב ,ובפרט אויף היכל הקודש  -דאס
מאכט זיי זאלן זיין ברוגז אז דו האסט שייכות מיט ברסלב.
דער רבי זאגט (שיחות הר"ן ,סימן קפב)" :מען
קריגט נישט אויף מיר ,נאר מען האט זיך אויס
געשניצט א מענטש און אויף אים קריגט מען; איך
קריג אויך אויף דעם מענטש  -זאגט דער רבי ,אויף
אזא מענטש וואס טוט אזעלכע זאכן וואס טויג נישט
קריג איך אויך"; מענטשן ווייסן נישט וואס ברסלב
איז ,מענטשן מיינען אז דאס איז א פלאץ פון משוגעים.
דו פיר זיך ווייטער מיט די עצות וואס דער רבי געבט
אונז; זיי מכבד דיינע עלטערן און ווען זיי רעדן אויפן
רבי'ן זאלסטו בלייבן שטיל ,זאלסט נישט ענטפערן און
טענה'נען נאר בלייב שטיל און עס וועט אריבער גיין.
איך וועל דיר נאך שרייבן.
א גוטע נאכט.
א) פון ווען איז די באוויסטע בילד וואס מען זעהט די ראש ישיבה מיט
מוהרא"ש שמועסן צוזאמען?
ב) מוהרא"ש זאגט :אויב בענטש מען אינעוויניג אין א בענטשער וועט מען
האבן _ _ _ ?

ח דות
אפטיילונג
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הילד שמעון עמרם איידליס נ"י

לכבוד  ...נרו יאיר.
זע צו רופן יעדן טאג דיינע עלטערן.
טייערע חשובע פרויען!
ווערט א "בנינו" מעמבער ,יעדן ערב שבת
פאר ליכט צינדן ווען מען בעט דעם
אייבערשטן פאר גוטע קינדער ,וועט אייער
קארד ווערן געטשארדזשט מיט .$5
רופט שוין אריין זיך איינצושרייבן
929-630-6070

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אדער טיטשער.
ענטפערס פון פאריגע וואך
א) ענקער זאך זאל זיין הפצה
ב) אז מען עס נישט היינט ,עסט מען דעם נעקסטן טאג

קרית ברסלב פלעי גרופ

צו איינשרייבן א קינד
רופט מרת יאקאבאוויטש תחי'
646-771-6936

