
בלעטל

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

א

פון

זמנים
(Liberty)

הדלקת הנרות............................ 8:12
 מוצאי שבת...................................9:42

שנה ב' גליון פ"ז

נייעס אין שטעטל

פרשת דברים, ח' מנחם אב תשפ"א לפ"ק

בנציון 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 
בור מיט פרישע רעגן  און אנפילן דעם  גוטן רעגן  א  זאל שיקן  אייבערשטער  אז דער 
וואסער, איך האב אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל זיך אראפלאזן א שטארקע 

רעגן און געבן א פיל אן דעם בור.

די  פון  אינגאנצן  בור  די  אויס  טריקנט  וואס  מאשין  א  קויפן  געגאנגען  בין  איך   
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! 

ברוך יאקאבאוויטש   

ווייסט איז עס א  ווער עס  וואס  נייע עפל בלוטוט,   איך האב געהאט באקומען 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.

אלע 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.

זענען  ביימער  אויפן,  א שטארקן  אויף  געבלאזן  ווייטער  ווינטן  די  האבן  למעשה   
געפאלן פון אלע זייטן, אבער די לעקטער האט זיך מער נישט אויסגעלאשן - א דאנק די 

תפלות פון אלע איינוואוינער. 

         
               

              
סיומים אין שטעטל חלק ב'

וואך  יעדע  אפגעשטעלט,  נישט  זיך  האבן  סיומים  די 
קומען צו נאך סיומים ברוך השם, סיי פון די אינגלעך, אזוי 

אויך פון די חשובע בחורים און אינגעלייט.

פארגאנגענעם מיטוואך מטות מסעי איז פארגעקומען 
וואס האבן  דריי סיומים פון דריי ישיבה קטנה תלמידים, 
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

ביים  געזעהן  ווערט  סקרין  פארגעשריטענע  נייע  א 
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.

צוועק  וועלכע  צו  אויסוואל  א  דא  איז  סקרין  אויפן 
"בית  אויסוועלן  מען  קען  ערשט  צום  געבן.  וויל  מען 
דערנאך  האשקי",  ברסלב  קרית  הקודש  היכל  המדרש 
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.

ברוכים הבאים בשם 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.

טייערער אינגערמאן שיק אריין דיין מעשה פון תפלה צו 845-379-1161

האט רחמנות אויף אונזערע קינדער, פארט נישט שנעל אין שטעטל



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגער רבי האט געזאגט: זיין ביי מיר ראש השנה איז. 

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 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך- יֹום ב' ַּפְרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ח' ְמַנֵחם-ָאב, 
ְׁשַנת תשע"ז ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִמיר  ֵגייֶען  ַנאְכט  ַהייְנט  ְּבָאב;  ִּתְׁשָעה  ֶעֶרב  ִאיז  ַהייְנט 
ָזאְגן ִדי ְמִגַּלת ֵאיָכה אּון ִמיר ֵגייֶען ְקָלאְגן אֹויְפן חּוְרָּבן ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש.

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן סז( ַאז ֶווען 
ֶמען ְקָלאְגט אֹויְפן חּוְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵווייְנט ֶמען ִניְׁשט ַאז 
ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא חּוְרָּבן, ָנאר ֶמען ֵווייְנט אֹויְפן ַהייְנִטיְגן 
חּוְרָּבן, ַאז ִמיר ֶזעֶנען ָחרּוב ְוֶנְחַרב, ִמיר ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִמיר ֶזעֶנען ַאזֹוי ַאַריין ֶגעטּון ִאין אּוְנֶזעֶרע 

ַּתֲאוֹות רח"ל.

ְּבנֹוֵגַע צּו ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן; מֹוֲהָרא"ׁש ז"ל ָהאט 
ִזיְך ֶגעִפיְרט ָנאְכִמיָטאג ָנאְך ִמְנָחה צּו ֶלעְרֶנען ִדי ִׁשיעּוִרים 
ְּכִסְדָרן, אּון ַאזֹוי ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ִמיר ֶגעָזאְגט, ַאז ִאיְך ָזאל 
ָזאְגן ַפאר ִדי ָּבחּוִרים ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען פּון ָנאְך ִמְנָחה 

ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג.

זֹוֶכה  ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵגיין פּון אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנעם ָגלּות, אּון ִמיר  ַזיין ַארֹויס צּו 
ָזאְלן ֶהעְלְפן אּוְנֶזעֶרע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַארֹויס צּו ֵגיין פּון 
ֵזייֶער ָגלּות; ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, אּון ֶיעֶדע ֶרַגע ֶוועְרן ָנאְך 
ָּבחּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך ַפאְרְּבֶרעְנט, אּון ֶעס ִליְגט אֹויף אּוְנז 

ַא חֹוַבת ַהָּׁשָעה ַאז ִמיר ָזאְלן ֵזיי ַראֶטעֶווען.

ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאיְך ַאֶלע ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים ָזאְלן 
ֶיעֶדער  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  ַזיין  ְמַזֶּכה  ֲהָפָצה,  ֵגיין  ַארֹויס 

ֵאייֶנער אֹויף ַזיין אֹוָפן אּון אֹויף ַזיין ֶוועג.

ֶקעֶנען  ִמיר  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ִריְכִטיֶגער  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ַפאְרֶרעְכְטן ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט

אּון  ָגלּות,  פּון  אֹויְסֵלייְזן  אּוְנז  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִׁשיְקן ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. 

~ ~ ~

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְדָבִרים, ז' ְמַנֵחם-
ָאב, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִּתְׁשָעה  ִמְנָהִגים פּון  ְׁשַרייְּבן אּוְנֶזעֶרע  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך 
ְּבָאב.

ִמיר ִפיְרן ִזיְך צּו ֵלייֶנען ְמִגַּלת ֵאיָכה ַּבייַנאְכט, אּון אֹויְך 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ְּכִמְנַהג ַהְגָר"א.

ֶעס  אּון  ְּדַרָּבָנן  ַּתֲעִנית  ַא  ִאיז  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ִוויַּבאְלד 
ִניְׁשט  ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרַנאְכְטס,  פּון  ָאן  ׁשֹוין  ִזיְך  ֵהייְּבט 
ַוואְרְטן אֹויף ְצֵוויי אּון ִזיֶּבעִציג, ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַדאֶוועֶנען 
ַמֲעִריב ַּביים ְזַמן פּון ִדי ְּגאֹוִנים אּון ָנאְכֶדעם אֹויְסַפאְסְטן.

ַא ְפרֹוי ָוואס ַוואְרט ְוכּו' ָאֶדער ֵזייְגט ְוכּו' ָזאל ְפֶרעְגן 
ַא ְׁשֵאָלה ִצי ִזי ַדאְרף ַפאְסְטן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַמאְכן ִאין 

ֶדעם ַא ְּכַלל.

ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּכִסְדָרן;  ִׁשיעּוִרים  ֶלעְרֶנען  ְּבנֹוֵגַע 
צּו  ִמְנָחה  ָנאְך  ָנאְכִמיָטאג  ֶגעִפיְרט  ִזיְך  ָהאט  ִלְבָרָכה 
ֶלעְרֶנען ִדי ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן. ַאזֹוי אֹויְך ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ִאיְך ָזאל ָזאְגן ַפאר ִדי ָּבחּוִרים ַאז ֶמען 
ֶמען  ָוואס  ִׁשיעּוִרים  ַאֶלע  ִמְנָחה  ָנאְך  פּון  ֶלעְרֶנען  ֶקען 

ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג.

ֶווען ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶגעַפאְלט אּום ַׁשָּבת, ]היי יאר שנת 
תשפ"א ווען תשעה באב געפאלט אום מוצאי שבת איז די 
זעלבע הלכה[ ַמאְכט ֶמען ִניְׁשט ַהְבָדָלה מֹוָצֵאי ַׁשָּבת אֹויף 
ַוויין, ֶמען ַמאְכט ְּבלֹויז ִדי ְּבָרָכה "ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש". ִדי 
ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער ָוואס ַפאְסְטן ִניְׁשט ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ֶעְסן 
ָאן ַהְבָדָלה, אּון ֵזיי ֶהעְרן ַהְבָדָלה מֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב פּון 

ִדי ֶמעֶנער )ִמְּׁשַנת ַיֲעקֹב, אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן תקנ"ו(.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִזיְך ִניְׁשט ַארּום 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט  ִזיְצן  ִניְׁשט  אּון  ֵלייִדיג,  ְדֵרייֶען  צּו 
ַמאְכן ֵליָצנּות אּון ֶרעְדן ְדָבִרים ְּבֵטִלים, ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער 
ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו צּוקּוֶמען צּו ְׂשחֹוק ְוַקּלֹות רֹאׁש, 
אּון ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ַאז ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן חּוְרָּבן ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ְוכּו'.

צּו  ִניְׁשט  ְּכֵדי  ְׁשָלאְפן,  ֵגיין  צּו  ִאיז  ַזאְך  ֶּבעְסֶטע  ִדי 
ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט.  

ְַיֶׁשר ּכַֹח

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 

ריכטיג?
            א( אזוי ווי פאסטן משבת לשבת  

            ב( אזוי גרויס ווי יום כיפור
                              ג( גרעסער פון אלעס

                  ד( זייער א גרויסע מצוה

 קרן הדפסה היכל הקודש - קרית ברסלב ליבערטי
 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. 

 רופט אריין אויף
718-387-2691Ext 2

Master Fencing 
Do you need a fence 

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

Avrumy Shtern 
845-325-6778


