פרשת צו שבת הגדול ,י"ד ניסן תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון ע'

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי
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בנשיאות הראש ישיבה שליט"א
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מוצאי ערשטע טעג8:32..................

נייעס אין שטעטל

א
פון
6שמעון קורדוזו
איין טאג בין איך געווען זייער אויסגעמוטשעט ,איך האב מיר געוואלט אראפ לייגן
שלאפן פאר א שעה ,אבער אין שטוב האט מען געוואלט איך זאל נאך העלפן אביסל און איך
זאל נאר זיך אראפלייגן שלאפן פאר א האלבע שעה ,שטילערהייט האב איך געבעטן דעם
אייבערשטן איך זאל מיר יא קענען אראפלייגן פאר א שעה צו זיין גוט אויסגערוהט ,למעשה
האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז די זייגער אין קאך האט זיך אפגעשטעלט פאר א
האלבע שעה ,נאך א האלבע שעה האט עס צוריק אנגעהויבן ארבעטן ,אזוי האט מען נישט
געכאפט אז ס'איז שוין דורך א גאנצע שעה פון ווען איך האב מיר אראפ געלייגט און איך האב
מיר געקענט גוט אויסרוען .שכח אייבערשטער!

6מנחם שטיינבערג
איך האב געקויפט א שפיגל פאר מיין דירה ,איך האב מיר זייער געמוטשעט צאמצושטעלן
די שפיגל און עס ארויפלייגן אויפ'ן וואנט ,די אינסטראקשן צעטל וואס קומט מיט צוזאמען
מיט'ן שפיגל האט מיר גארנישט געקענט ארויסהעלפן ,איך האב פרובירט אלע וועגן אבער
ס'האט נישט געהאלפן ,איך האב מיר גענומען בעטן דעם אייבערשטן "אייבערשטער העלף
מיר איך זאל קענען אינסטאלירן דעם שפיגל שנעל און גרינג" ,ממש נאכ'ן בעטן דעם
אייבערשטן האב איך מיך געכאפט אז איך דארף פשוט האבן א גרעסערע ביט פאר'ן דרילער,
איך האב גענומען א גרעסערע ביט און עס האט געארבעט א מחיה ,ביז א מינוט איז עס שוין
געהאנגען שיין אויפ'ן וואנט.

6פנחס דוד וועבערמאן
א) איך האב פארלוירן מיין קאוט ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן מיין
אלטע אדער קענען קויפן א נייע ,דער אייבערשטער האט געהאלפן איינער איז מיר געקומען
זאגן איך קען קויפן א קאוט אויף זיין חשבון .שכח אייבערשטער!
ב) איין טאג בין איך אריין געפארן אין שטאט ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך
זאל טרעפן א פארקינג און איך האב ברוך השם גלייך געטראפן ,שפעטער האב איך נאכאמאל
געדארפט פארקינג האב איך נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן פארקינג,
און ברוך השם איך האב גלייך נאכדעם געטראפן פארקינג.
צו איבערגעבן א מעשה פון תפלה רופט 845-379-1161

סימן טוב ומזל טוב
מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל
טוב פאר'ן חשובער איבערגעגעבענער מנהל

אברהם משה שטראססער נ"י וזוגתו תחי'

צו די געבורט פון א אייניקל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת
פון אלע קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט.

שיינע באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א
פארגאנגענעם מאנטאג ויקרא איז געווען גאר א שיינע
באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א ,אויך איז מיטגעקומען
דער חשובער דיין דקהילתינו הרב ר' יונה זינגער שליט"א.
צום ערשט איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער
געגאנגען אין בית המדרש זיך אומקוקן אויף די
קאנסטראקשן וואס מען האלט יעצט אינמיטן ,אזוי אויך
איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויף צו זיין דירה צוגרייטן
די הויז פאר פסח עס זאל זיין גע'כשר'ט כדת וכדין.
דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער אין
תלמוד תורה זיך אומקוקן אין אלע חדרים וויאזוי די מלמדים
לייגן אריין זייער גאנצע כוח און מח די קינדער זאלן מצליח
זיין ,און כיתה ד' האט דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן
גאר א שיינע שיעור פאר די קינדער ,ארויסברענגענדיג
די גרויסקייט און די הייליגקייט פון די הייליגע מצה ,עס
ברענגט אמונה אויפ'ן מענטש ,אזוי אויך ברענגט עס אלע
רפואות.
דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן א
שיעור פאר אלע איינגעשטעלטע פונעם הייליגן מוסד,
ארויסברענגענדיג די חשיבות פון ארבעטן פארן הייליג'ן
רבינ'ס מוסד ,אז דאס איז די גרעסטע און חשוב'סטע
ארבעט וואס איז נאר פארהאן.
נאכדעם איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער
געגאנגען זיך אימקוקן אויף די ארבעט ביי די נייע הייזער
וואס בויעט זיך אין שטעטל.
ביינאכט נאך מנחה מעריב האט דער ראש ישיבה
שליט"א אויסגערופן דעם דיין שליט"א ער זאל ארויפקומען
געבן א הלכות כללי שיעור אויף פסח ,וואס אנדעם קען מען
נישט צוגיין צום יום טוב.

הכנות צום יום טוב פסח אין שטעטל
גאר העפטיגע הכנות איז פארגעקומען אין שטעטל
בעפאר יום טוב ,מען איז פארנומען געווען צו זעהן וואו
מען קען שאפן מצות ,וויין ,און אזוי אויך אנדערע געברויכן
פאר'ן הייליג'ן יום טוב.
אזוי אויך אין חדר און אין סקול האט מען אגאנצן טאג
גערעדט פון די געשמאקע יום טוב וואס קומט שוין אט אט
צוגיין.
איין נאכט ווען דער דיין שליט"א איז געווען אין שטעטל
זענען אלע אריבער צום דיין שליט"א פארקויפן די חמץ.
ווער עס האט געדארפט הילף צו קויפן פאר פסח האט
זיך געוואנדן צום בית התבשיל אנגעפירט דורך האברך
שלמה יאקאבאוויטש הי"ו און ער האט געמאכט זיכער אז
עס ווערט צוגעשטעלט פון די בעסטע און די שענסטע.
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל שוין דערלעבן
צו עסן פונעם קרבן פסח בקרוב אין אונזערע טעג.

א אבריוו
בריוו
ראש ישיבה שליט"א
פון
דעםפון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

יסןְׁ ,שנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום א' ַּפ ְר ַׁשת ָט ֲה ָרה ,ב' נִ ָ
לְ ָּכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
קּומען ׁשֹוין נֶ ענְ ֶטער צּום יֹום טֹוב ֶּפ ַסח
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר ֶ
ייּב ְ
עלֹויּבט ֶדעם ֵא ֶ
ְ
גֶ
זֹוכה זַ יין צּו ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְצוֹות ֶ -ע ְסן ִדי ַמ ָצה אּון ִדי
ייען ֶ
ֶווען ִמיר גֵ ֶ
עטן ֶדעם
אר ְפן ִמיר ַא ַסאְך ֶּב ְ
רֹוימען ִדי ָח ֵמץ; ַד ְ
אֹויס ֶ
ְ
ָמרֹורְ ,ט ִרינְ ֶקען ִדי ד' ּכֹוסֹות,
זֹוכה זַ יין צּו ְמ ַק ֵּבל זַ יין ֶדעם יֹום טֹוב ִמיט ִׂש ְמ ָחה אּון
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר זָ אלְ ן ֶ
ייּב ְ
ֵא ֶ
דּוׁשה.
ְק ָ
ארף ֶמען זִ יְך
נּומען ַא ַריין צּו ְּב ֶרענְ גֶ ען ֶדעם יֹום טֹוב ַד ְ
אר ֶ
עצט ֶווען ֶמען ִאיז ַפ ְ
יֶ ְ
יקּוטי
ֵ
יׁשט ֶוועלְ ןֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
ארנִ ְ
ער ְׁש ְטן אּון גָ ְ
ייּב ְ
עּבן צּום ֵא ֶ
ערגֶ ְ
יּב ְ
ִא ֶ
רֹואים ֶשלִ ְפ ָע ִמים הֹולֵ ְך לְ ָה ָא ָדם ֶשֹּלא ְכ ֵס ֶדר"ָ ,דאס
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק ב'ִ ,ס ָימן פב)"ְ :וזֶ ה ֶש ָאנּו ִ
ַ
אֹומרֲ :אנָ א ֶא ְמֹלְך,
"ש ֵ
ערט ִווי ֶער ִווילֶ ,
אר ֶק ְ
ָוואס ַא ֶמענְ ְטׁש זֶ עט ַאז ַאלֶ עס גֵ ייט ִאים ַפ ְ
קּומט צּולִ יּב ֶדעם ָוואס ֶדער
אֹותּה ֵמ ַה ָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא"ָ ,דאס ְ
ּומ ְפ ִריד ָ
ָבזֶ ה הּוא ְמ ַחלֵ ק ַ
ער ְׁש ְטן,
ייּב ְ
"איְך ִוויל!" ָוואס ִמיט ֶדעם ֵטיילְ ט ֶער זִ יְך ָאּפ פּונֶ עם ֵא ֶ
ֶמענְ ְטׁש זָ אגְ טִ :
"ּוכ ֶשהּוא ְמ ַחלֵ ק ֶאת ַמלְ כּות לְ ַע ְצמֹוֲ ,אזַ י הֹולֵ ְך לֹו ֶשֹּלא ְּכ ֵס ֶדר" ,אּון ַאז ֶמען ֵטיילְ ט
ְ
ארף
ער ַפאר ַד ְ
ערט ִווי ֶמען ִוויל; ֶד ְ
אר ֶק ְ
ער ְׁש ְטן גֵ ייט ַאלֶ עס ַפ ְ
ייּב ְ
זִ יְך ָאּפ פּונֶ עם ֵא ֶ
ער ְׁש ְטן ִוויל ִּ -בין ִאיְך
ייּב ְ
אכ ְטן ַּביי זִ יְך'ִ :ווי ַאזֹוי ֶדער ֵא ֶ
ַא ֶמענְ ְטׁש ְׁש ֶטענְ ִדיג ְט ַר ְ
עמאלְ ט ֶוועט ִאים ַאלֶ עס גֵ יין ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.
צּופ ִר ְידן'ֶ ,ד ָ
ְ
יחה פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן,
ערנְ ט ִדי ִׂש ָ
אּבן ִמיר גֶ עלֶ ְ
עכ ְטן ַּביי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות ָה ְ
נֶ ְ
מֹוסר ָּכל
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָימן ב)"ְ :ו ַד ְר ִּכיְּ ,כ ֶׁש ָּבא ַהּיֹום ֲאנִ י ֵ
ָוואס ֶדער ֶר ִּבי ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ִ
ַה ְּתנּועֹות ֶׁשּלִ יְ ,ו ֶׁשל ָּבנַ יְ ,ו ַה ְּתלּויִ ים ִּבי ַ -על ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה ַהּכֹל ִּכ ְרצֹונֹו יִ ְת ָּב ַרְך,
ארן
יּבער ֶדעם גַ אנְ ְצן ָטאג ַפ ְ
עדן ָטאג גֶ עּב ִאיְך ִא ֶ
ְוזֶ ה טֹוב ְמאֹד"ִ ,איְך ִפיר זִ יְך ַאז יֶ ְ
עדיגְ ן ֵ -סיי פּון ִמיר אּון ֵסיי פּון ַמיינֶ ע
ארף ֶע ְרלֶ ִ
ער ְׁש ְטן ,אּון ַאלֶ עס ָוואס ִאיְך ַד ְ
ייּב ְ
ֵא ֶ
אר ְׁש ֵטייט.
ער ְׁש ֶטער זָ אל טּון ִווי ַאזֹוי ֶער ַפ ְ
ייּב ְ
ִקינְ ֶדערַ ,אז ֶדער ֵא ֶ

ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
עּבט צּום ֵא ֶ
עקלֶ ְ
וערט צּוגֶ ְ
ערנְ ט ֶדעם ֵס ֶפר ֶו ְ
ֶעס לֶ ְ
ועסט
או ְ
ייער דּו זָ אלְ ְסט זָ אגְ ן ִדי ַהגָ ָדה ִמיט ִׂש ְמ ָחה; ֲא ִפילּו דּו ְּפ ַר ֶ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר זֵ ֶ
ערן
וייּב'ס ֶעלְ ֶט ְ
ערן ָא ֶדער ַּביי ַדיין ַו ְ
יסט ַּביי ַדיינֶ ע ֶעלְ ֶט ְ
יׁשט ַאלֵ יינְ ס ֶדעם ֵס ֶדר ,דּו ִּב ְ
נִ ְ
יׁשט ַא ַריין גֵ יין ִאין ַאן ַע ְצבּות ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן,
ערן ִדיר ְוכּו' זָ אלְ ְסטּו נִ ְ
אד ְ
אכן ַּב ֶ
אּון זַ ְ
נָ אר ַהאלְ ט זִ יְך ְפ ֵריילִ יְך ִמיט ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ּכֹוחֹותַ ,ווייל ֶדער ָוואס זָ אגְ ט ִדי ַהגָ ָדה אּון
יׁשע
ער ְׁש ֶטער ָהאט גֶ עטּון ִמיט ִא ִיד ֶ
ייּב ְ
יסים ָוואס ֶדער ֵא ֶ
יידט זִ יְך ִמיט ִדי נִ ִ
ֶער ְפ ֵר ְ
ייען ִאין עֹולָ ם ַה ָּבאַ ,אזֹוי ִווי ֶעס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
זֹוכה זַ יין זִ יְך צּו ְפ ֵר ֶ
ִקינְ ֶדערֶ ,וועט ֶ
ּוב ַההּוא ִסּפּור ַח ֵּדי ְּב ֶח ְד ָוה,
יאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,
יצ ַ
"ּכל ַּבר נָ ׁש ְּד ִא ְׁש ָּת ֵעי ִּב ִ
(ׁשם)ָ :
זֹוהר זָ אגְ ט ָ
ַ
אר ֵציילְ ט
זַ ִּמין ִאיהּו לְ ֶמ ְח ֵדי ִּב ְׁש ִכינְ ָּתא לְ ָעלְ ָמא ְּד ָא ֵתי"ֶ ,ווער ֶעס זָ אגְ ט ִדי ַהגָ ָדהֶ ,ער ַפ ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם אּון ִּב ְׁש ַעת ֶער
ער ְׁש ֶטער ָהאט גֶ עטּון ַּביי יְ ִצ ַ
ייּב ְ
יסים ָוואס ֶדער ֵא ֶ
ִדי נִ ִ
ייען
זֹוכה זַ יין זִ יְך ִמיט צּו ְפ ֵר ֶ
יידט ֶער זִ יְךֶ ,דער ֶמענְ ְטׁש ֶוועט ֶ
אר ֵציילְ ט ִדי ַהגָ ָדה ְפ ֵר ְ
ַפ ְ
עס ֶטע
"ּדהּוא ֵחדּו ִמּכֹּלָ א"ָ ,וואס ָדאס ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ער ְׁש ְטן אֹויף יֶ ענֶ ע ֶוועלְ ט ְ
ייּב ְ
יטן ֵא ֶ
ִמ ְ
ְפ ֵרייד ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ֶדער ֶוועלְ ט; זַ יי גְ ֵרייט ַאז ֶדער ָׂש ָטן ֶוועט טּון ַאלֶ עס
אר ְקן ִמיט ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ּכֹוחֹות צּו
עמען ַדיין ִׂש ְמ ָחה זָ אלְ ְסטּו זִ יְך ְׁש ַט ְ
ִדיר ַא ֶוועק צּו נֶ ֶ
אכט.
זַ יין ְפ ֵריילִ יְך ַּביים ֵס ֶדר נַ ְ
ֹאכל
זֹוכה זַ יין צּו ְ(ּפ ָס ִחים קטז" :):וְנ ַ
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ִמיר זָ אלְ ן ֶ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאּנּו
ימי ֵצ ְ
"ּכ ֵ
(מ ָיכה ז ,טו)ִ :
ּומן ַה ְּפ ָס ִחים"; אּון צּו ִ
ָׁשם ִמן ַהּזְ ָב ִחים ִ
נִ ְפלָ אֹות"ָ ,א ֵמן.
יכן יֹום טֹוב.
ַא ָּכ ֶׁש ְר'ן אּון ְפ ֵריילִ ְ

זמנים לשבת הגדול
שחרית 6:30 ...
מנחה וזמירות שלש סעודות 6:30 ...

קּומט
יע ַׁש ָּבת אֹו יֹום טֹוב"ַ ,אזֹוי אֹויְך  -זָ אגְ ט ֶדער ֶר ִּבי ֶ -ווען ֶעס ְ
ְ"ו ֵכן ְּכ ֶׁש ַּמּגִ ַ
מֹוסר ָּכל ַה ִה ְתנַ ֲהגּות ְו ָכל ָה ִענְ יָ נִ ים ְו ַה ְּתנּועֹות ֶׁשל אֹותֹו
"אזַ י ֲאנִ י ֵ
ַׁש ָּבת אּון יֹום טֹובֲ ,
ַה ַּׁש ָּבת אֹו ַהּיֹום טֹוב  -לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה ַהּכֹל ִּכ ְרצֹונֹו יִ ְת ָּב ַרְך" ,גֶ עּב ִאיְך זִ יְך
ער ְׁש ְטן"ַ ,ו ֲאזַ יֵ ,איְך ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג ְּבאֹותֹו ַה ַּׁש ָּבת ְויֹום טֹוב,
ייּב ְ
ארן ֵא ֶ
יּבער ַפ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ִא ֶ
חֹובה ְּב ַהנְ ָהגַ ת ְק ֻד ַּׁשת אֹותֹו ַהּיֹוםֵ ,מ ַא ַחר
חֹוׁשׁש ְּכלָ ל ֶׁש ָּמא ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
חֹוׁשב ְו ֵ
ׁשּוב ֵאינֹו ֵ
רּואיג אּון
ֶׁש ְּכ ָבר ָמ ַסר ַהּכֹל לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךְ ,ו ָס ַמְך ָעלָ יו יִ ְת ָּב ַרְך לְ ַבד"ַ .אזֹוי ִּבין ִאיְך ִ
אכ ְטן אּון
יּבער ְט ַר ְ
יׁשט ִא ֶ
ארף נִ ְ
ְפ ֵריילִ יְך פּונֶ עם ַׁש ָּבת אּון פּונֶ עם יֹום טֹובִ ,איְך ַד ְ
יׁשט.
ערן ִצי ִאיְך ָהאּב גּוט גֶ עטּון ִצי נִ ְ
יּבער ְקלֶ ְ
ִא ֶ

זמנים פאר ערשטע טעג יום טוב
שחרית ביידע טעג 10:30 ...
מנחה ביידע טעג 7:30 ...

זמנים לחול המועד
ערשטע מנין שחרית 9:00 ...

קּומען ַהיינְ ט
אכן ָוואס ֶ
עהאלְ ְטן פּון ֶע ְסן ֶּפ ַסח ִדי ַאלֶ ע זַ ְ
יׁשט גֶ ַ
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט נִ ְ
ַ
עּבן
יׁשט ִדי ַר ָּבנִ ים ָוואס גֶ ְ
אר ְׁש ֵטיי נִ ְ
"איְך ַפ ְ
ייּבטִ :
מֹוה ָרא"ׁש ְׁש ַר ְ
ַארֹויס ִמיט ַאן ֶה ְכ ֵׁשר; ַ
ויסן ַאז ֶמען ָטאר
יׁשט ִו ְ
ערע ִקינְ ֶדער ֶוועלְ ן ָדאְך נִ ְ
אכן!" אּונְ זֶ ֶ
ַאן ֶה ְכ ֵׁשר אֹויף ִדי ַאלֶ ע זַ ְ
יצא אּון ֶּבעיגְ לְ 'ס ְוכּו'; ֶּפ ַסח
עען ִווי ֶמען ֶע ְסט ִס ְיריֶ עלִּ ,פ ַ
יׁשט ֶע ְסן ַקיין ָח ֵמץ ַאז זֵ יי זֶ ֶ
נִ ְ
אכט ִאין ְׁשטּוּב אּון ָוואס ֶמען
יׁשט נָ אר ָוואס ֶמען ַמ ְ
יׁשטֶ ,מען ֶע ְסט נִ ְ
יׁשט ֶמען זִ יְך נִ ְ
ִמ ְ
ערן .קֹויף ַא ַסאְך ַמ ָצהָ ,דאס זָ אלְ ְסטּו ֶע ְסן ַא גַ אנְ ץ יֹום טֹוב  -דּו
ָהאט גֶ עזֶ ען ַּביי ִדי ֶעלְ ֶט ְ
אר'ן ֶמענְ ְטׁשַ ,אזֹוי אֹויְך
פּואה ַפ ְ
יקל ַמ ָצה ִאיז ַא ְר ָ
עדע ְׁש ִט ְ
ִמיט ַדיין ַווייּב אּון ִקינְ ֶדער; יֶ ֶ
יקל ַמ ָצה ֶאמּונָ ה.
עדע ְׁש ִט ְ
ְּב ֶרענְ גְ ט יֶ ֶ

דף גמרא שיעור 10:00 ...
שחרית מיט'ן ראש ישיבה שליט"א 11:00 ...
מנחה 8:00 ...
שיעור התחזקות 8:15 ...
מעריב  ...נאכ'ן שיעור

זמנים פאר צווייטע טעג יום טוב

יבה ַא ַצייט ַפאר ִדי ִקינְ ֶדער
מֹועד ִאין יְ ִׁש ָ
אכן חֹול ַה ֵ
עטן אֹויס צּו ַמ ְ
ִמיר ַא ְר ֶּב ְ
עׁש ֶטעלְ ט ִאין
ארגֶ ְ
יכע ְּפלֶ עיס ָוואס ֶמען ָהאט ָפ ְ
ר'ע ֶע ְרלִ ֶ
ֶווען ֶמען ֶוועט זֵ יי ַווייזְ ן ָּכ ֵׁש ֶ
יידלֶ עְךְּ ,כ ַדאי זֵ יי זָ אלְ ן
חּורים אּון ַאזֹוי אֹויְך ַפאר ֵמ ְ
יבה ֵ -סיי ַפאר ִאינְ גְ לֶ עְך אּון ָּב ִ
יְ ִׁש ָ
אר ְפן גֵ יין צּו ַקיין ׁשּום ְּפלֶ עי.
יׁשט ַד ְ
נִ ְ

שחרית ביידע טעג 10:00 ...
מנחה ביידע טעג 7:00 ...
סעודות נעילת החג  -סעודת משיח 7:15 ...

אּבן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ֶוועגְ ן.
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ

הגבאים

~~~~~~~~~~
יסןְׁ ,שנַ ת תשע"ט
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ו' ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ַרי א'ֶ ,ע ֶרב ֶּפ ַסח ,י"ד נִ ָ
לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָּכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
ייּבן
ייּבן ְּב ִריווָ ,דאְך ֶוועל ִאיְך ִדיר ְׁש ַר ְ
עצט פּון ְׁש ַר ְ
יׁשט ַקיין ַצייט יֶ ְ
ֶעס ִאיז נִ ְ
וער ֶטער ִווי זִ יְך צּו ִפ ְירן ַהיינְ טַ ,א ֵס ֶדר ַהיֹום ַפאר ֶע ֶרב ֶּפ ַסח.
ַא ָּפאר ֶו ְ
אכ ֶדעם
אווענֶ ען; ִּביז ֶ 10:15קענְ ְסטּו נָ אְך ֶע ְסן ָח ֵמץ נָ ְ
ִדי ֶע ְר ְׁש ֶטע זַ אְך לֹויף ַד ֶ
ייער ַא ֵׁשיינֶ ע ְּת ִפילָ ה ָוואס ֶמען ֶּבעט
אר ְּב ֶרענֶ ען ִדי ָח ֵמץֶ ,עס ִאיז ָדא זֵ ֶ
זָ אלְ ְסטּו גֵ יין ַפ ְ
וערן
זֹוכה זַ יין צּו ֶו ְ
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר זָ אלְ ן ֶ
ייּב ְ
יפת ָח ֵמץ; ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵא ֶ
ִּב ְׁש ַעת ְׂש ֵר ַ
אכט אּונְ ז ְמׁשּוגָ ע אּון
וערן פּונֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ָוואס ַמ ְ
ֵריין אּון ֵהיילִ יגִ ,מיר זָ אלְ ן ָּפטּור ֶו ְ
יידט אּונְ ז ֶדעם ָקאּפ ִמיט ַאלֶ ע ַּת ֲאוֹות.
אר ְד ֵר ְ
ַפ ְ
אּפאלְ יָ א
ערנֶ ען ֶדעם ְּב ִריוו פּון ֶר ִּבי ִׁש ְמׁשֹון ֵמ ַא ְס ְט ָר ָ
לֹומינּו ִפ ְירן זִ יְך צּו לֶ ְ
ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
ערנְ ט
עדן ֶע ֶרב ֶּפ ַסח; צּום סֹוף פּונֶ עם ְּב ִריוו ְׁש ֵטייט ַאז ֶווער ֶעס לֶ ְ
זֵ ֶכר ַצ ִדיק לִ ְב ָר ָכה יֶ ְ
יתה ְמ ֻׁשּנָ ה,
ּומ ִּמ ָ
אֹותּה ָׁשנָ ה ִמ ָּכל ִמ ְכׁשֹול ִ
"מ ְב ָטח לֹו ֶׁשּיִ נָ ֵצל ְּב ָ
ֶדעם ְּב ִריוו ֶע ֶרב ֶּפ ַסחֻ :
ּוב ָכל ֲע ָס ָקיו
יח ְ
ּוב ָכל ֲא ֶׁשר יִ ְפנֶ ה יַ ְצלִ ַ
ְוׁשּום ָא ָדם ֹלא יִ ְמׂשׁל ּבֹוְ ,ו ָכל אֹויְ ָביו יִ ְּפלּו ַּת ְח ָּתיוְ ,
יח זַ יין ִאין
אכן אּון ֶער ֶוועט ַמ ְצלִ ַ
עכ ֶטע זַ ְ
וערן פּון ַאלֶ ע ְׁשלֶ ְ
יח"ֶ ,דער ֶוועט נִ יצֹול ֶו ְ
יַ ְר ִו ַ
רּוע').
ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ִענְ יָ נִ ים (דּו ֶקענְ ְסט זֶ ען ֶדעם ְּב ִריוו ִאין ַהגָ ַדת 'אֹור זָ ַ
עפן זִ יְך ִאינֶ עם ְּב ִריוו ֶווען ֶער ְּב ֶרענְ גְ ט ַא ָראּפ פּון ֲא ִריזַ "ל ֶדעם
לֹומינּו ְט ֶר ְ
ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
וארט ַ'א ֶׁשר'" ,ו ְּכ ִמנְ יַ ן ַא ֶׁשרְ ,וזֶ הּו סֹוד ַּכ ָוּנַ ת ַה ָּכתּוב ְּב ֵס ֶדר ּבֹאּ" :ולְ ַמ ַען
סֹוד ִאינֶ עם ָו ְ
ּובן ִּבנְ ָך ֵאת ַא ֶׁשר ִה ְת ַעלַ לְ ִּּתי ְּב ִמ ְצ ַריִ ם"ַ ,א ֶׁשר ַדּיְ ָקאֶ ,שׁהּוא ְּכ ִמ ְס ַפר
ְּת ַס ֵפר ְּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך ֶ
אשׁי ֵתיבֹות
ּׁמֹורים ַעל זֶ ה לְ סֹוד ַא ֶׁשרְּ ,כ ִמנְ יַ ן ָר ֵ
סּוקים ֶאלֶ ףֶ ,ש ִ
ּיֹוצא ּבֹו ַה ְר ֵּבה ְּפ ִ
תק"אְ ,ו ַכ ֵ
ֹלהים ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר",
ּוכבֹוד ֱא ִ
ֶשׁל ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ְּכמֹו ֶש ֵּׁב ַא ְרנּוְ ,ויֵ ׁש לָ נּו ָּבזֶ ה סֹודֹות נִ ְפלָ ִאיםְ .
עווען צּום ַ'א ֶׁשר
זֹוכה גֶ ֶ
אּבן ֶ
וייסן ָוואס ֶדער סֹוד פּון ַ'א ֶׁשר' ִאיזָ ,וואס ִמיר ָה ְ
ִמיר ֵו ְ
אר ֵקייט ַאז ֶווער
ער ְׁש ְטן ִמיט ַאזַ א ָא ֶפענְ ֵקייט אּון ְׁש ַט ְ
ייּב ְ
ַּבנַ ַחל' ָוואס ִאיז ְמגַ לֶ ה ֶדעם ֵא ֶ

דער הייליגער רבי זאגט :איך האב דריי סארט מענטשן ביי מיר

וועלכע דריי
תירוצים זענען
ריכטיג?

ח דות
אפטיילונג

א) האט ליב מיינע תורות

ג) איינגעקריצט ביי מיר אין הארץ

ב) קומט עסן קוילעטש ד) האט ליב די לימודים וואס איך לערן אויס
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן וויינבערג נ"י
תלמוד תורה היכל הקודש קרית ברסלב ליבערטי
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

האלט מען גאט אין די האנט
ראש ישיבה באזוכט אין גראסערי ב' ויקרא

ראש ישיבה באזוכט אין חדר ב' ויקרא

