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האט רחמנות אויף אונזערע קינדער ,פארט נישט שנעל אין שטעטל

נייעס אין שטעטל

א
פון
6בנציון יאקאבאוויטש
דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכיה צו זיין די מקוה איד אין קרית ברסלב,
איינמאל א יאר דארף מען אויסליידיגן די מי גשמים בור פון וואסער ,מען האט געווארט
אז דער אייבערשטער זאל שיקן א גוטן רעגן און אנפילן דעם בור מיט פרישע רעגן
וואסער ,איך האב אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל זיך אראפלאזן א שטארקע
רעגן און געבן א פיל אן דעם בור.
איך בין געגאנגען קויפן א מאשין וואס טריקנט אויס די בור אינגאנצן פון די
פריערדיגע וואסער  -ווייל לויט די הלכה מיז די בור זיין טריקן ,אינמיטן קויפן דעם
מאשין האט זיך אראפגעלאזט א פיינעם רעגן  -אבער איך האב שוין גארנישט געקענט
טון ,איך האב נאכאמאל שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל קומען א גוטע רעגן,
שכח אייבערשטער א פאר טעג שפעטער האט זיך אראפגעלאזט א רעגן ווי ס'דארף צו
זיין וואס האט אנגעפילט דעם בור מיט פרישע מי גשמים .שכח אייבערשטער!

6ברוך יאקאבאוויטש
איך האב געהאט באקומען א נייע עפל בלוטוט ,וואס ווער עס ווייסט איז עס א
טייערע זאך ,ס'האט צוויי שטיקלעך פאר ביידע אויערן  -אבער ס'איז קליינע שטיקלעך
במילא קען מען עס גרינג פארלירן ,איין טאג האב איך פארלוירן איין שטיקל ,דערנאך
האב איך אויך פארלוירן די צווייטע שטיקל ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל
טרעפן ביידע שטיקלעך ,שכח אייבערשטער אז איינס האב איך שוין געטראפן ,ווען איך
גיי טרעפן די צווייטע וועל איך עס מעלדן מיטן אייבערשטענ'ס הילף.

6אלע משפחות אין קרית ברסלב
פארגאנגענעם מיטוואך נאכט פרשת מטות מסעי האט זיך אראפגעלאזט א שטארקע
רעגן מיט גאר שטארקע ווינטן ,די לעקטער האט זיך געגעבן א לעש אויס ,גלייך האבן
אלע אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן די לעקטער זאל זיך צוריק אנצינדן ,און ממש
נאך א האלבע מינוט האט זיך די לעקטער צוריק אנגעצינדן ,אלע האבן געדאנקט דעם
אייבערשטן פאר די חסד השם וואס דער אייבערשטער האט געטוהן ,און גלייכצייטיג
ווייטער געבעטן ס'זאל זיך נישט נאכאמאל אויסלעשן.
למעשה האבן די ווינטן ווייטער געבלאזן אויף א שטארקן אויפן ,ביימער זענען
געפאלן פון אלע זייטן ,אבער די לעקטער האט זיך מער נישט אויסגעלאשן  -א דאנק די
תפלות פון אלע איינוואוינער.
טייערער אינגערמאן שיק אריין דיין מעשה פון תפלה צו 845-379-1161

ב

רוכים הבאים ב

שם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן

ר' שלמה רוטה הי"ו מחשובי האברכי הכולל
וזוגתו פראדל תחי' טיטשער אין בית פיגא

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל ,און קענען
אויפציען די אייגענע קינדער און אזוי אויך די תלמידות  -אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.

סיומים אין שטעטל חלק ב'
די סיומים האבן זיך נישט אפגעשטעלט ,יעדע וואך
קומען צו נאך סיומים ברוך השם ,סיי פון די אינגלעך ,אזוי
אויך פון די חשובע בחורים און אינגעלייט.
פארגאנגענעם מיטוואך מטות מסעי איז פארגעקומען
דריי סיומים פון דריי ישיבה קטנה תלמידים ,וואס האבן
זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס  -אזוי ווי דער הייליגער
רבי האט געוואלט און זיך אויסגעדריקט ,אז ווער ס'ענדיגט
גאנץ ש"ס ציט ארויף אויף זיך א צלק אלקים ,און דאס קען
מען זעהן בחוש אויף יעדן איד וואס ענדיגט ש"ס.
נאכן סיום הש"ס איז פארגעקומען א סיום אויף מסכת
יומא ,וואס איז געווארן געלערנט אינעם מסגרת פונעם דף
הקהלה ,וואס ווערט געלערנט דורך אלע חשובע תלמידים
פון איבער די גאנצע וועלט יעדן איינציגסטן טאג.
ביים סיום האט דער ראש ישיבה שליט"א זייער געבעטן
די אינגעלייט מען זאל קומען אין בית המדרש יעדן טאג
לערנען דעם דף  -בנוסף צו אלע שיעורים וואס מען האט,
מען זעהט אז מוהרא"ש האט זיך זייער שטארק פארלייגט
מען זאל לערנען דעם דף גמרא יעדן טאג ,דארף מען זעהן
צו נאכגיין די צדיקים און זיך שטעלן אויף די זאכן וואס די
צדיקים האבן געלייגט א דגוש.

א נייע פארגעשריטענע פושקע
א נייע פארגעשריטענע סקרין ווערט געזעהן ביים
אריינגאנג פון בית המדרש היכל הקודש קרית ברסלב אויף
האשקי ראד.
דער מאשין אין ספעציעל אויסגעארבעט געווארן אז
אפילו היינטיגע צייטן ווען פיל מאל דרייט מען זיך נישט
ארום מיט קעש אין טאש אבער מען וויל געבן צדקה פארן
דאווענען ,אדער מען וויל געבן צדקה פאר א זכות פון א
נשמה ,אדער מען דארף א ישועה ,דארף מען בלויז צוגיין
צום מאשין און אויסוועלן דעם צוועק און דעם סכום וואס
מען וויל געבן ,און ביז עטליכע סעקונדעס איז דער נדבה
מסודר בסייעתא דשמיא.
אויפן סקרין איז דא א אויסוואל צו וועלכע צוועק
מען וויל געבן .צום ערשט קען מען אויסוועלן "בית
המדרש היכל הקודש קרית ברסלב האשקי" ,דערנאך
קומט "מוסדות היכל הקודש"  -מיט אן אויסוואל פון אלע
לאקאציעס וואו עס געפונט זיך אונזערע מוסדות ,נאכדעם
קומט דער בארימטער "קרן הדפסה היכל הקודש" דערנאך
איז דא דער "בתי מדרשים" קנעפל  -וואס דארט קען מען
אויסוועלן פון א ליסטע פון אלע בתי מדרשים היכל הקודש,
דערנאך איז דא דער בארימטער "כולל היכל הקודש" ,אויך
קען מען מנדב זיין פארן "עירוב" און אזוי אויך פארן "בית
התבשיל".
בעזרת השם יבתרך וועט צוקומען נאך אפציעס אין די
נאנטע צוקונפט.

א בריוו

ם-אב,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך -יֹום ב' ַּפ ְר ַׁשת ָו ֶא ְת ַחּנַ ן ,ח' ְמנַ ֵח ָ
ְׁשנַ ת תשע"ז לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ייען ִמיר
אכט גֵ ֶ
ַהיינְ ט ִאיז ֶע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב; ַהיינְ ט נַ ְ
חּור ָּבן ֵּבית
אֹויפן ְ
ְ
ייען ְקלָ אגְ ן
יכה אּון ִמיר גֵ ֶ
זָ אגְ ן ִדי ְמגִ ּלַ ת ֵא ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק ב'ִ ,ס ָימן סז) ַאז ֶווען
יקּוטי ֲ
ֵ
ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
יׁשט ַאז
חּור ָּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵוויינְ ט ֶמען נִ ְ
אֹויפן ְ
ְ
ֶמען ְקלָ אגְ ט
אֹויפן ַהיינְ ִטיגְ ן
ְ
חּור ָּבן ,נָ אר ֶמען ֵוויינְ ט
עווען ַא ְ
ַא ָמאל ִאיז גֶ ֶ
חּור ָּבןַ ,אז ִמיר זֶ ענֶ ען ָחרּוב ְונֶ ְח ַרבִ ,מיר זֶ ענֶ ען ַווייט פּונֶ עם
ְ
ערע
ער ְׁש ְטן ,אּון ִמיר זֶ ענֶ ען ַאזֹוי ַא ַריין גֶ עטּון ִאין אּונְ זֶ ֶ
ייּב ְ
ֵא ֶ
ַּת ֲאוֹות רח"ל.
מֹוה ָרא"ׁש ז"ל ָהאט
יעּורים ְּכ ִס ְד ָרן; ֲ
ערנֶ ען ִׁש ִ
ְּבנֹוגֵ ַע צּו לֶ ְ
יעּורים
ערנֶ ען ִדי ִׁש ִ
יטאג נָ אְך ִמנְ ָחה צּו לֶ ְ
אכ ִמ ָ
עפ ְירט נָ ְ
זִ יְך גֶ ִ
מֹוה ָרא"ׁש ִמיר גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ִאיְך זָ אל
ְּכ ִס ְד ָרן ,אּון ַאזֹוי ָהאט ֲ
ערנֶ ען פּון נָ אְך ִמנְ ָחה
חּורים ַאז ֶמען ֶקען לֶ ְ
זָ אגְ ן ַפאר ִדי ָּב ִ
עדן ָטאג.
ערנְ ט יֶ ְ
יעּורים ָוואס ֶמען לֶ ְ
ַאלֶ ע ִׁש ִ
זֹוכה
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ַאז ִמיר זָ אלְ ן ֶ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
זַ יין ַארֹויס צּו גֵ יין פּון אּונְ זֶ ער ֵאייגֶ ענֶ עם גָ לּות ,אּון ִמיר
יׁשע ִקינְ ֶדער ַארֹויס צּו גֵ יין פּון
ערע ִא ִיד ֶ
זָ אלְ ן ֶהעלְ ְפן אּונְ זֶ ֶ
וערן נָ אְך
עדע ֶרגַ ע ֶו ְ
ייער ,אּון יֶ ֶ
ייער גָ לּות; ֶעס ְּב ֶרענְ ט ַא ֵפ ֶ
זֵ ֶ
אר ְּב ֶרענְ ט ,אּון ֶעס לִ יגְ ט אֹויף אּונְ ז
יידלֶ עְך ַפ ְ
חּורים אּון ֵמ ְ
ָּב ִ
עווען.
אט ֶ
חֹובת ַה ָּׁש ָעה ַאז ִמיר זָ אלְ ן זֵ יי ַר ֶ
ַא ַ
ייע ֶרע ַּתלְ ִמ ִידים זָ אלְ ן
ער ַפאר ֶּבעט ִאיְך ַאלֶ ע ַמיינֶ ע ֵט ֶ
ֶד ְ
עדער
יׁשע ִקינְ ֶדער ,יֶ ֶ
ַארֹויס גֵ יין ֲה ָפ ָצהְ ,מזַ ֶּכה זַ יין ִא ִיד ֶ
אֹופן אּון אֹויף זַ יין ֶוועג.
ֵאיינֶ ער אֹויף זַ יין ָ
יכ ִטיגֶ ער ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקענֶ ען
ָדאס ִאיז ֶדער ִר ְ
אּבן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט
עכ ְטן ָוואס ִמיר ָה ְ
אר ֶר ְ
ַפ ְ
אֹויסלֵ ייזְ ן פּון גָ לּות ,אּון
ְ
ער ְׁש ֶטער זָ אל אּונְ ז
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
יח ִצ ְד ֵקינּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן.
יקן ָמ ִׁש ַ
ִׁש ְ

~~~
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ְד ָב ִרים ,ז' ְמנַ ֵחם-
ָאבְׁ ,שנַ ת תשע"ח לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ערע ִמנְ ָהגִ ים פּון ִּת ְׁש ָעה
ייּבן אּונְ זֶ ֶ
ִאיְך ֶוועל ִדיר ְׁש ַר ְ
ְּב ָאב.
אכט ,אּון אֹויְך
יכה ַּביינַ ְ
ִמיר ִפ ְירן זִ יְך צּו לֵ יינֶ ען ְמגִ ּלַ ת ֵא ָ
ער ְפ ִרי ְּכ ִמנְ ַהג ַהגְ ָר"א.
ִאינְ ֶד ְ

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

ויּבאלְ ד ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב ִאיז ַא ַּת ֲענִ ית ְּד ַר ָּבנָ ן אּון ֶעס
ִו ַ
יׁשט
ארף ֶמען נִ ְ
אכ ְטסַ ,ד ְ
ארנַ ְ
ייּבט זִ יְך ׁשֹוין ָאן פּון ַפ ְ
ֵה ְ
אווענֶ ען
עציגֶ ,מען ֶקען ׁשֹוין ַד ֶ
יּב ִ
ואר ְטן אֹויף ְצ ֵוויי אּון זִ ֶ
ַו ְ
אס ְטן.
אֹויס ַפ ְ
ְ
אכ ֶדעם
ַמ ֲע ִריב ַּביים זְ ַמן פּון ִדי ּגְ אֹונִ ים אּון נָ ְ
וארט ְוכּו' ָא ֶדער זֵ ייגְ ט ְוכּו' זָ אל ְפ ֶרעגְ ן
ַא ְפרֹוי ָוואס ַו ְ
אכן ִאין
יׁשט ַמ ְ
אס ְטןֶ ,מען ֶקען נִ ְ
ארף ַפ ְ
ַא ְׁש ֵאלָ ה ִצי זִ י ַד ְ
ֶדעם ַא ְּכלַ ל.
מֹוה ָרא"ׁש זִ ְכרֹונֹו
ֲ
יעּורים ְּכ ִס ְד ָרן;
ערנֶ ען ִׁש ִ
ְּבנֹוגֵ ַע לֶ ְ
יטאג נָ אְך ִמנְ ָחה צּו
אכ ִמ ָ
עפ ְירט נָ ְ
לִ ְב ָר ָכה ָהאט זִ יְך גֶ ִ
מֹוה ָרא"ׁש
יעּורים ְּכ ִס ְד ָרןַ .אזֹוי אֹויְך ָהאט ֲ
ערנֶ ען ִדי ִׁש ִ
לֶ ְ
חּורים ַאז ֶמען
ִמיר גֶ עזָ אגְ ט ַאז ִאיְך זָ אל זָ אגְ ן ַפאר ִדי ָּב ִ
יעּורים ָוואס ֶמען
ערנֶ ען פּון נָ אְך ִמנְ ָחה ַאלֶ ע ִׁש ִ
ֶקען לֶ ְ
עדן ָטאג.
ערנְ ט יֶ ְ
לֶ ְ
עפאלְ ט אּום ַׁש ָּבת[ ,היי יאר שנת
ֶווען ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב גֶ ַ
תשפ"א ווען תשעה באב געפאלט אום מוצאי שבת איז די
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת אֹויף
יׁשט ַה ְב ָדלָ ה ָ
אכט ֶמען נִ ְ
זעלבע הלכה] ַמ ְ

אֹורי ָה ֵאׁש"ִ .די
"ּבֹורא ְמ ֵ
אכט ְּבלֹויז ִדי ְּב ָר ָכה ֵ
ַווייןֶ ,מען ַמ ְ
יׁשט ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבֶ ,ע ְסן
אס ְטן נִ ְ
רֹויען אּון ִקינְ ֶדער ָוואס ַפ ְ
ְפ ֶ
מֹוצ ֵאי ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב פּון
ערן ַה ְב ָדלָ ה ָ
ָאן ַה ְב ָדלָ ה ,אּון זֵ יי ֶה ְ
אֹורח ַחיִ ים ִס ָימן תקנ"ו).
(מ ְּׁשנַ ת יַ ֲעקֹבַ ,
ִדי ֶמענֶ ער ִ
יׁשט ַארּום
עּבן זִ יְך נִ ְ
ארף ֶמען ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
יקר ַד ְ
ֶדער ִע ָ
יצן ִמיט ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס
יׁשט זִ ְ
יידיג ,אּון נִ ְ
ייען לֵ ִ
צּו ְד ֵר ֶ
ייער
ארף זֵ ֶ
עדן ְד ָב ִרים ְּב ֵטלִ יםֶ ,מען ַד ְ
יצנּות אּון ֶר ְ
אכן לֵ ָ
ַמ ְ
צּוקּומען צּו ְׂשחֹוק ְו ַקּלֹות רֹאׁש,
ֶ
יׁשט צּו
עּבן נִ ְ
ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
חּור ָּבן ֵּבית
אֹויפן ְ
ְ
רֹויע ְרן
עסן ַאז ִמיר ְט ֶ
ארגֶ ְ
יׁשט ַפ ְ
אּון נִ ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְוכּו'.
יׁשט צּו
אפןְּ ,כ ֵדי נִ ְ
עס ֶטע זַ אְך ִאיז צּו גֵ יין ְׁשלָ ְ
ִדי ֶּב ְ
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען ִדי ַצייט.
ַפ ְ
ְיַ ֶׁשר ּכ ַֹח
דער הייליגער רבי האט געזאגט :זיין ביי מיר ראש השנה איז.

וועלכע פון די פיר
תירוצים זענען
ריכטיג?

ח דות
אפטיילונג

א) אזוי ווי פאסטן משבת לשבת ג) גרעסער פון אלעס
ב) אזוי גרויס ווי יום כיפור
ד) זייער א גרויסע מצוה
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז רחל לאה וויינבערג תחי'
קרית ברסלב ליבערטי
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט גיין צו די חתונה מיט א ריין העמד

Master Fencing

קרן הדפסה היכל הקודש  -קרית ברסלב ליבערטי

Do you need a fence
Master Fencing is here to serve you
call us for a estimate

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
חשובע געסט! עס איז א גרויסע סכנה צו גיין אין גאס ביינאכט אן א ריפלעקטאר.
עס איז דא צובאקומען פרויען ריפלעקטארס ביים בית הדפוס.

845-325-6778

718-387-2691Ext 2

Avrumy Shtern

רופט אריין אויף

