פרשת בלק ,ט'ז תמוז תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון פ"ד

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

זמנים
)(Liberty

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

בלעטל

שטעטל
אין
נייעס
זומער סעזאן אין שטעטל

א

6יוסי שניטצלער

פון

ס'איז אנגעקומען די צייט וואס איך האב שוין געדארפט צוריקגעבן מיין קאר
פאר די קאמפאני ,ווער עס האלט מיט ווייסט אז ס'איז דא יעצט א מאנגל אין קארס,
און אויב ס'איז יא דא איז עס אסאך טייערער ווי געווענליך ,איך האב געבעטן דעם
אייבערשטן איך זאל קענען האבן אזא קאר וואס איך האב יעצט אבער נישט פאר א
טייערע פרייז ,למעשה האט מיר די קאמפאני געזאגט אז איך קען אויסציען די ליעס
פון די קאר פאר נאך אפאר חדשים אבער עס וועט מן הסתם קאסטן בערך הונדערט
דאלער מער א חודש ,איך זאל אריינגעבן א אפליקאציע פאר די קאמפאני און זיי
וועלן צוריק קומען מיט אן ענטפער אויב זיי נעמן עס אן און וויפל עס וועט קאסטן.
איך האב ווייטער געבעטן דעם אייבערשטן זיי זאלן מיר זאגן אז איך קען האבן
די קאר פאר נישט א טייערע פרייז ,שכח אייבערשטער זיי זענען צוריק געקומען
מיר זאגן אז איך קען ווייטער האבן די קאר ,און די פרייז וועט נאר זיין מיט דרייסיג
דאלער מער א חודש.

6ברוך יאקאבאוויטש
איך בין אוועק געפארן פאר אפאר טעג פון שטעטל ,אנקומענדיג אהין זעה איך
עס פעלט די בערזל פון מיין ווייב  -וואס דאס האב איך זייער וויכטיג געדארפט האבן,
איך האב געטראכט אפשר איז עס אריינגעפאלן אין די מיסט ,איך האב שוין געוואלט
אנהייבן עפענען די גארבעדזש בעגס ,אבער פארן דאס טוהן האב איך שטילערהייט
געבעטן דעם אייבערשטן "אייבערשטער העלף מיר טרעפן די בערזל גרינגערהייט
אן קיין שוועריקייטן" ,איך האב געבעטן איינעם אין שטעטל זאל גיין קוקן ביי מיין
דירה אויב עס ליגט דארט ,שכח אייבערשטער מען האט עס געטראפן דארט ליגן.
שכח אייבערשטער!

6פנחס דוד וועבערמאן
שבת פרשת קרח האב איך ברוך השם זוכה געווען צו מאכן א קידוש אין
שטעטל פאר מיין קינד וואס איז געבוירן געווארן למזל טוב ,מיין שווער און
שוויגער האבן געוואלט מיטהאלטן די שמחה ,איך האב אנגעהויבן זיכן א דירה
פאר זיי וואס איז נישט ווייט פון בית המדרש  -אבער נישט געטראפן ,גלייך האב
איך מיך געכאפט אז אן תפלה גייט גארנישט ,האב איך אנגעהויבן בעטן דעם
אייבערשטן איך זאל טרעפן א פיינעם דירה פאר זיי נאנט צום בית המדרש ,שכח
אייבערשטער גלייך נאכדעם האב איך געטראפן א גוטע דירה וואס איז נאכדערצו
געווען נאנט צום בית המדרש.

ב

רוכים הבאים ב

שם השם

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

אברהם דוד לאקס נ"י וזוגתו שינדל תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן
מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל.

הדלקת הנרות8:19.............................
מוצאי שבת9:50...................................

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א
הערצליכן מזל טוב פאר
נחמן שמואל יאקאבאוויטש נ"י וזוגתו אסתר תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן
אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער.

די זומער סעזאן האט זיך אנגעהויבן ברוך השם
מיטן גאנצן קנאק ,אנשי שלומינו פון שטאט זענען ארויס
געקומען פאר די זומער וואכן צו פארברענגן אביסל צווישן
די גראז און ביימער ,און זיך אנשעפן מיט די ריינע קלארע
אמונה וואס דער ראש ישיבה שליט"א לייגט אריין אין אונז
במשך די זומער טעג.
אזוי אויך זענען די חשובע בחורים פון ישיבה
ארויסגעקומען אין שטעטל ,וואו זיי וועלן זיך אויפהאלטן
במשך דעם גאנצן זומער ,און עס וועט ווערן אויסגענוצט צו
אריינכאפן פרקים משניות און בלעטער גמרא ,און שפאצירן
אין פעלד צווישן די גראז און ביימער זיך אויסשמיעסן מיטן
אייבערשטן אלעס וואס ליגט אויפן הארץ.
דעם ערשטן שבת פרשת חקת זענען שוין די חשובע
משפחות פון שטאט ארויסגעקומען ,מען האט זוכה געווען
צו האבן גאר א שיינער שבת מיטן ראש ישיבה שליט"א,
וואס האט משמיע געווען במשך דעם שבת גאר שיינע
שיעורים פון התחזקות און עצות אויף די וועג וויאזוי דער
הייליגער רבי לערנט אונז.
פרייטאג צונאכטס איז פארגעקומען א באטע צוזאמען
מיט א שלום זכור ביי האברך נחמן שמואל יאקאבאוויטש
הי"ו ,דער ראש ישיבה שליט"א האט ארום גערעדט די
גרויסקייט פון עוסק זיין אין הפצה  -פארשפרייטן די עצות
פונעם הייליגן רבי'ן פאר אנדערע ,דער ראש ישיבה שליט"א
האט ארום גערעדט די חשיבות פון משפחת יאקאבאוויטש
וואס זענען עוסק גאר שטארק אין הפצה ,און דאס דארף זיין
די שאיפה פון יעדן איינעם ,ווייל איינער וואס ברענגט צוריק
מענטשן צום אייבערשטן איז העכער פון אלעס.
אינדערפרי פאר שחרית איז פארגעקומען א שיינע
שיעור אין ספר פעולת הצדיק די גרויסקייט פון זיין ביים
הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה (זעהט דעם גאנצן שיעור אין
ספר אשר היה אל יואל) .נאכן דאווענען האט דער ראש ישיבה
שליט"א פארגעלערנט סיפורי מעשיות מעשה י די מעשה
פונעם בערגער ועני (זעהט דעם גאנצן שיעור אין גליון סיפורי
מעשיות).
שלש סעודות האט דער ראש ישיבה שליט"א גאר
שטארק ארום גערעדט פון דעם וואס משה רבינו האט
אויפגעהאנגען א קופערנע שלאנג און ווער עס האט געקוקט
אויף דעם איז געווארן אויסגעהיילט ,דאס איז געווען צו
לערנען ווען מען דארף א ישועה דארף מען ארויף קוקן צום
אייבערשטן און זיך פארלאזן נאר אויף אים (זעהט דעם גאנצן
שיעור אין ספר אשר היה אל יואל).
ביי מלוה מלכה האט דער ראש ישיבה שליט"א
פארציילט דריי מעשיות פון צדיקים ארויסברענגענדיג אז
א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט אויפרעגן ווען עפעס גייט
נישט וויאזוי מען וויל ,נאר שטענדיג זיך פארלאזן נאר אויפן
אייבערשטן (הערט דעם גאנצע שיעור אויף קול ברסלב).

א בריוו

קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת ֻח ַּקת ,ח'
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
ַּתמּוזְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאיר ,גַ ְּב ַאי ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
קֹודׁש ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב
יכל ַה ֶ
ֵה ַ
עטלֶ ,מען ְׁש ִּפ ְירט ָדא
ִאיְך ְׁש ִּפיר זִ יְך ַאזֹוי גּוט ָדא ִאין ְׁש ֶט ְ
לּופט פּון ִׂש ְמ ָחה;
לּופט פּון ֱאמּונָ הַ ,א ְ
ַאזַ א ֵריינְ ֵקייט; ַא ְ
ייער ַהנָ ָאה ָדא.
ִאיְך ָהאּב זֵ ֶ
ייע ֶרע
אּבן זִ יְך ַא ַריינְ גֶ עצֹויגְ ן נָ אְך ִפיר ֵט ֶ
ִדי ָוואְך ָה ְ
ׂב לֶ עזֶ ער נֵ רֹו יָ ִאירִ ,מ ְׁש ַּפ ַחת ר'
ִמ ְׁש ָּפחֹותִ ,מ ְׁש ַּפ ַחת ר' יַ ֲעק
ויטׁש ֶׁשּיִ ְחיּו
או ְ
ׂים נֵ רֹו יָ ִאירִ ,מ ְׁש ַּפ ַחת זֶ עלְ ָק ִ
אּובן ִּב ְירנְ ּבו
ְר ֵ
ׂה נֵ רֹו יָ ִאיר.
ׂמ
ׁל
אּון ַמיין זּון ר' ְש
עטל ִאיז ַא
ער ְׁש ְטןֶ ,דער ְׁש ֶט ְ
ייּב ְ
עלֹויּבט ֶדעם ֵא ֶ
ְ
גֶ
ייע
קּומען צּו גֵ יין; ַּביי ַא ַסאְך נֵ ֶ
גּוטע ִמ ְׁש ָּפחֹות ֶ
ְּפלַ אץ וואּו ֶ
לֹויפן
ְ
קּומען צּו
ייע גֶ עגֶ נְ ֶטער ,זֶ ען ֶמען ֶעס ֶ
עצער ,נֵ ֶ
ְּפלֶ ֶ
צּופ ִר ְידן ִמיט זִ יְךֶ ,מענְ ְט ְׁשן
יׁשט ְ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ָוואס זֶ ענֶ ען נִ ְ
לֹויפן פּון
זּוכן צּו ַאנְ ְט ְ
לֹויפן פּון זִ יְך ,זֵ יי ְ
זּוכן צּו ַאנְ ְט ְ
ָוואס ְ
ייע גֶ עגֶ נְ ֶטער
דֹומהֶ ,עס ִאיז ָדא גַ אנְ ֶצע נֵ ֶ
ייער ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְו ַכ ֶ
זֵ ֶ
צּופ ִר ֶידענֶ ע
יׁשט ְ
ָוואס רֹוב ִמנְ יָ ן אּון רֹוב ִּבנְ יָ ן זֶ ענֶ ען פּון נִ ְ
עמען
אּפנֶ ֶ
יסלִ יְך ַא ָר ְ
צּוּב ְ
ייּבן ָאן ִ
ִמ ְׁש ָּפחֹותִ .די ִאינְ גֶ עלַ ייט ֵה ְ
ימּפ ,לָ אזְ ן
טּוען אֹויס ִדי ְׁש ְט ִר ְ
רֹויען ֶ
ארדִ ,די ְפ ֶ
יקל ָּב ְ
ַא ְׁש ִט ְ
ואק ְסן ָהאר ַ -ה ֵׁשם יִ ְׁש ְמ ֵרינּו.
זִ יְך ַו ְ
קּומען
ֶ
ערטֶ ,עס
אר ֶק ְ
עטל ִאיז גָ אר ַפ ְ
ָדא ִאין ְׁש ֶט ְ
קּומט
יסלִ יְך ְ
צּוּב ְ
ִמ ְׁש ָּפחֹותֶ ,מען זֶ עט ַּביי ִדי ִאינְ גֶ עלַ ייט ִ
יׁש ָטא ַקיין ֵאיין
ערן זִ יְך ָאּפ; נִ ְ
רֹויען ֶׁש ְ
ארדִ ,די ְפ ֶ
צּו ַא ָּב ְ
עטל ָוואס גֵ ייט ִמיט ֵאייגֶ ענֶ ע ָהאר,
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִאין ְׁש ֶט ְ
עהֹויּבן
ְ
אּבן ָאנְ גֶ
ערן ָ -ה ְ
יׁשט ֶׁש ְ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ָוואס ְפלֶ עגְ ן זִ יְך נִ ְ
ערן.
צּוׁש ְ
עטל זִ יְך ָא ְּפ ֶ
ִאין ְׁש ֶט ְ
וייטער ַאזֹוי
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ֶעס זָ אל ַו ֶ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
דּוׁשה ְו ָט ֲה ָרהִ ,די ֶוועלְ ן
זּוכט ַא ְּפלַ אץ פּון ְק ָ
זַ ייןֶ ,ווער ֶעס ְ
קּומען ָדא וואֹוינֶ ען.
ֶ
~~~

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ג' ַּפ ְר ַׁשת ָּבלָ ק ,י"ג ַּתמּוזְׁ ,שנַ ת
תשע"ח לִ ְפ ָרט ָק ָטן
קֹודׁש ְּב ֶר ְסלֶ ב
יכל ַה ֶ
"מ ֲחנֶ ה ֵה ַ
לְ ָכבֹוד ַאלֶ ע ִמ ְׁש ָּפחֹות פּון ַ
יסעלָ או" ֶׁשּיִ ְחיּו.
ַמאנְ ִט ֶ
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר גֶ עפּונֶ ען זִ יְך
ייּב ְ
עלֹויּבט ֶדעם ֵא ֶ
ְ
גֶ
קֹודׁש ְּב ֶר ְסלֶ ב"
יכל ַה ֶ
"מ ֲחנֶ ה ֵה ַ
ִאין ַאזַ א ֵהיילִ יגֶ ע ְּפלַ אץ ַ
ארק; ַא ְּפלַ אץ ָוואס ִאיז גֶ עּבֹויט אֹויף
יסעלָ או נְ יּו יָ ְ
ַמאנְ ִט ֶ
ֱאמּונָ ה.
מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן
די עפענונג פון אונזער נייע דריי גוד
סטאר דא אין שטעטל ,וואו מען וועט
קענען קויפן אלע דריי גוד געברויכן
פאר גאר גוטע פרייזן

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

עמּפ ַפאר ֵאיין ִציל  -זִ יְך ְמ ַחזֵ ק
עקּומען ִאין ֶק ְ
ֶ
ִמיר זֶ ענֶ ען גֶ
יטן ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבינְ 'ס ֵעצֹות
אר ְקן ִמ ְ
זַ יין ִמיט ֱאמּונָ ה אּון זִ יְך ְׁש ַט ְ
ערנְ ט.
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט אּונְ ז ָדאס גֶ עלֶ ְ
אֹויף ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֲ
ּבֹודדּות"; ִמיר
"ה ְת ְ
עּבן ַא ַמ ָּתנָ ה ִ
ֶדער ֶר ִּבי ָהאט אּונְ ז גֶ עגֶ ְ
ער ְׁש ְטן אֹויף
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
זָ אלְ ן זִ יְך צּוגֶ עוואֹוינֶ ען צּו ֶר ְ
ׁר יְ ַד ֵבּר ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ַ -אזֹוי ִווי ֶמען
אּונְ זֶ ער ְׁש ְּפ ַראְך ַּכ ֲא ֶש
מּוע ְסט זִ יְך אֹויס ִמיט ַא ַח ֶברֶ .ווען ֶמען גֶ עוואֹוינְ ט זִ יְך
ְׁש ֶ
עּבן
ער ְׁש ְטן ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער לֶ ְ
ייּב ְ
יטן ֵא ֶ
מּוע ְסן ִמ ְ
צּו צּו ְׁש ֶ
עּבט ָאן ַקיין ַּפ ַחד אּון ָאן
עּבן; ֶמען לֶ ְ
ארט לֶ ְ
ערע ָס ְ
ַאן ַאנְ ֶד ֶ
יׁשט
ערעגְ ט ֶווען ֶעס גֵ ייט נִ ְ
יׁשט גֶ ֶ
וערט נִ ְ
מֹוראֶ ,מען ֶו ְ
ַקיין ָ
צּופ ִר ְידן.
רּואיג אּון ְ
ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל אּון ֶמען ִאיז ִ
ארן זִ יְך
ייע ֶרע ִמ ְׁש ָּפחֹות ַפ ְ
ִאיְך ַדאנְ ק ַאייְך ַאלֶ ע ֵט ֶ
ארן ָאנְ טּון ִדי ִקינְ ֶדער
יידלַ ,פ ְ
אֹויפ ִפ ְירן ַאזֹוי ֵׁשיין אּון ֵא ְ
ְ
עּבן ַפאר זִ יְך.
ארן לֶ ְ
יקר ַפ ְ
יעּות'דיג אּון ְּב ִע ָ
ִ
יידל אּון ְצנִ
ֵא ְ
ייער
יׁשט ָאן ֵט ֶ
עּבט ַפאר זִ יְךֶ ,מען טּוט זִ יְך נִ ְ
עדער ֵאיינֶ ער לֶ ְ
יֶ ֶ
עּבט
עדער לֶ ְ
וייטן ,יֶ ֶ
יׁשט ַפאר ַא ְצ ֵו ְ
עּבט נִ ְ
עכ ִטיג; ֶמען לֶ ְ
אּון ֶמ ְ
יׁשן ֶווער
עט ְ
אמ ֶּפ ִ
יׁשט ָדא ַקיין ָק ְ
ַפאר זִ יְך ַאלֵ יינְ סֶ .עס ִאיז נִ ְ
עריׁש ,נָ אר ֶמען
ייס ִ
אֹויפ ַר ֶ
ְ
ֶעס ֶקען ָאנְ טּון ִדי ִקינְ ֶדער ֶמער
צּופ ִר ְידן.
ער ְׁש ְטן אּון ֶמען ִאיז ְפ ֵריילִ יְך אּון ְ
ייּב ְ
ארן ֵא ֶ
עּבט ַפ ְ
לֶ ְ
קּוקן ַא
אּפ ְ
קּוקן ָא ֶדער ַא ָר ְ
רֹויפ ְ
יׁשט ָדא ַקיין ַא ְ
ֶעס ִאיז נִ ְ
יצן ִאינְ ֵאיינֶ עם,
אמעןַ ,אלֶ ע זִ ְ
מּוע ְסן צּוזַ ֶ
וייטןַ ,אלֶ ע ְׁש ֶ
ְצ ֵו ְ
גּוטע
עּבט זִ יְך ֶ
ֶמען ִאיז זִ יְך ְמ ַחזֵ ק ִאינְ ֵאיינֶ עםֶ ,מען גֶ ְ
ערן אּון ֶמען ֶהעלְ ְפט ֵאיינֶ ער
וער ֶטער ֵאיינֶ ער ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
ֶו ְ
עּבט
ערן; ָדאס ִאיז ַמיין גַ אנְ ֶצע נַ ַחת אּון ָדאס גֶ ְ
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
וייטער ָאנְ צּוגֵ יין ִמיט ִדי ְק ִהילָ ה.
ִמיר ּכ ַֹח ַו ֶ
אּבן
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ִמיר זָ אלְ ן ַאלֶ ע ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
זּומער אּון ִמיר זָ אלְ ן זַ יין ְׁש ֶטענְ ִדיג ְפ ֵריילִ יְך.
ַא גֶ עזּונְ ְטן ֶ
~~~

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט :אפילו דער גרעסטער בעל
עבירה ,אויב וועט ער זיך האלטן ביים רבי'ן...

וועלכע פון די פיר

ג) וועט ער אלעס פאררעכטן
תירוצים זענען א) וועט ער באקומען א ריינע מוח
ריכטיג?
ב) וועט ער אים ארויסציען פון גיהנום ד) וועט ער נישט דארפן פאסטן

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אדי שטיינבערג תחי'
תלמודה בית פיגא קרית ברסלב ליבערטי
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

א פלאץ וואו מען קריגט זיך דארט איז דער שטן

B&H Drygoods

Master Fencing

קאפלעך ,ציצית ,העמעדער ,הויזן,
זאקן און אזוי ווייטער.

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

רופטס
משפחת ברוך יאקאבאוויטש
845-320-3332

845-325-6778

