פרשת וירא ,כ' חשון תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון נ"א

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי

זמנים
)(Liberty

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א

הדלקת הנרות4:28.............................
מוצאי שבת5:58...................................

בלעטל
א

6אברהם משה שטראססער

נייעס אין שטעטל
שמחות אין שטעטל

פון

א) די שפיגל פון מיין קאר האט זיך צעבראכן פון א גוי וואס האט געפענט זיין טיר אריין
אין מיין שפיגל ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל קענען שאפן א נייע שפיגל ,איך בין
געגאנגען צום מעכאניק זאגט ער מיר אז א נייע קאסט  $500און א גענוצטע  ,$300באשעפער
זיסער וואס טוט מען דא ,ווי שאפט מען די געלט? דער אייבערשטער האט אויסגעהערט מיין
תפלה ,איך האב געטראפן ערגעץ וואו מען קען קויפן דעם שפיגל פאר גאנצע  $45דאלער .שכח
אייבערשטער!
ב) איין טאג בין איך אריינגעפארן אין שטאט ,אויפ'ן וועג האב איך מיך אפגעשטעלט אין א
גאז סטאנציע צו קויפן א טרינק ,פלוצלינג זע איך עס הייבט אן בליצן ,יא גוט צוגעטראפן עס איז
א פאליציאנט ,רבונו של עולם וואס וויל ער פון מיר האבן ,וואס האב איך דא שלעכטס געטוהן?
גלייך האב איך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן דער פאליציאנט זאל מיר פריי לאזן ער זאל מיר
נישט געבן קיין טיקעט ,אינמיטן ווארטן איך זאל אים געבן די רעגעסטראציע איז אריין געקומען
אויף די ראדיא א גאר וויכטיגע רוף ,ער געט מיר א ווארף צוריק די לייסענס ,און אזוי לויפנדיג
צוריק צו זיין קאר שרייט ער מיר נאך "איך וועל דיר נאך נאכשיקן א טיקעט אויף די פאסט פארן
פארקן אין א פייער זאנע" שכח אייבערשטער אז איך בין פטור געווארן פון אים אויף אזא שיינע
וועג.

6אלע משפחות אין שטעטל
פארגאנגענעם מאנטאג  11:00אזייגער פארמיטאג האט זיך די עלעקטריק אין שטעטל
אפגעהאקט ,גלייך האבן אלע משפחות אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן מען זאל שנעל צוריק
באקומען די עלעקטריק ,בפרט ווען עס איז אזא קאלטע וועטער און עס בלאזט שטארקע ווינטן
דארף מען אזוי וויכטיג האבן הייצונג אינדערהיים וואס דאס ארבעט נאר דורך עלעקטריק,
ביינאכט האט די עלעקטריק קאמפאני געמאלדן אז מארגן נאכמיטאג גייט זיין די עלעקטריק
צוריקגעשטעלט ,מען האט ווייטער מתפלל געווען עס זאל זיין פריער ווי דעם ,שכח אייבערשטער
אז  8:00אינדערפרי גלייך נאך א געשמאקע שחרית [אין די טונקל] האט זיך די עלעקטאר צוריק
אנגעצינדן צו די צופרידנהייט פון אלע תושבים אין שטעטל.

6מנחם שטיינבערג
פארגאנגענעם מאנטאג ווען עס איז געווען א קורצשלוס אין שטעטל האב איך זייער שטארק
געבעטן דעם אייבערשטן פאר עלעקטאר אין מיין דירה ,איך זאל נישט דארפן גיין איינשטיין
ביי א צווייטן אינדערהיים ,אייזיק ראטה האט מיר געזאגט אז מען קען קאנעקטן צו מיין הויז א
דזשענערעיטאר ,איך האב געקאלט חברים און זיי זאגן מיר אז זיי האבן נישט און זיי טוען דאס
נישט ,למעשה האבן זיי געמאכט אן אויסנאם פאר מיר און יא געברענגט א גענערעיטאר אזוי האב
איך האב געהאט א פיינע ווארעמע הויז פאר די גאנצע נאכט ,און מיין פלייש וואס איז שוין געליגן
אינדרויסן איז נישט פארדארבן געווארן .שכח אייבערשטער!

ברוכים הבאים  -מ
זל טוב

פארגאנגענעם שבת לך לך איז פארגעקומען די קידוש פון בת
ר' יואל לאנדא הי"ו איינע פון די חשוב'ע תושבים אין ברסלב'ע
שטעטל ,די קידוש איז צוגעשטעלט געווארן אזוי ווי אלע שבתים וואס
מען שטעלט צו קידוש נאך שחרית ,דער בעל שמחה האט גארנישט
געדארפט אויסגעבן געלט פאר די שמחה ,פון די אנדערע זייט האבן זיך
אלע גאר שטארק מיטגעפרייט מיט'ן בעל שמחה צו זיין נייעם געבוירן
קינד למזל טוב.
מוצאי שבת איז פארגעקומען די וואכט נאכט פון בן ר' ברוך
יאקאבאוויטש (בן המפיץ הגדול הר"ר נתן יאקאבאוויטש הי"ו) איינע
פון די חשובע תושבים ביי אונז אין ברסלב'ע שטעטל וואס האט זיך
לעצטנ'ס אהער געצויגן אין שטעטל ,די וואכט נאכט איז געווארן
צוגעשטעלט דורך די בית התבשיל פונעם שטעטל אנגעפירט ביי
האברך החשוב ר' שלמה יאקאבאוויטש הי"ו ,אלע תושבים זענען זיך
געקומען מיטפרייען מיט'ן בעל שמחה צו די גרויסע שמחה ביי ברוך
נ"י ,בפרט דא ווי עס איז פארגעקומען גאר גרויסע ניסים מיט'ן קינד,
די דאקטורים האבן קלאר געוויזן אז דאס קינד גייט נישט לעבן חס
ושלום און אזוי אויך שפעטער ווען עס האט יא איבערגעלעבט האבן
זיי אנגעשראקן אז דאס קינד וועט בלייבן מיט א פעלער ח"ו ,אבער דער
אייבערשטער איז גרעסער פונעם דאקטער ,אזוי אויך האט מען אלץ
מזכיר געווען ביים ראש ישיבה שליט"א פאר די רפואה פונעם קינד און
פונעם יולדת אז זיי זאלן ביידע זיין געזונט און שטארק ,און ברוך השם
אז מען האלט שוין דא ווען מען קען עס דערציילן אין פריידן.
דעם שבת פרשת וירא וועט פארקומען די באווארפן פון החתן
יענקי איידליס בן ר' דוד יודא איידליס הי"ו איינע פון די נייע תושבים
ביי אונז אין ברסלב'ע שטעטל.
ברוך השם אז מען פראוועט דא אין שטעטל איין שמחה נאכן
צווייטן ,אזוי ווי דער ראש ישיבה האט זיך אויסגעדרוקט "די שטעטל
איז א פרוכטבארע שטעטל ברוך השם" ,דער אייבערשטער זאל העלפן
עס זאל זיין שמחות ביי יעדן איינעם געזונטערהייט.

צוויי בתי מדרשים אין שטעטל
מיר האבן געהאט באריכטעט א צייט צוריק אז מען האט געעפנט
א נייעם בית המדרש אויף דענמאן גאס פאר פרייטאג צונאכטס צוליב
די אידן וואס וואוינען אין יענעם געגנט ,פארגאנגענעם שבת פרשת לך
האט מען אנגעהויבן זיך צו באניצן מיט דעם בית המדרש אויך פאר
מנחה און שלש סעודות ,דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויס געשיקט
א ספר תורה ספעציעל פאר דעם בית המדרש.
שלש סעודות איז פאראיבער גאר שיין ברוך השם ,הר"ר יעקב
משה אינדארסקי נ"י מלמד במוסדותינו הקדושים האט פארגעלערנט
ביי שלש סעודות ווי ער האט ארויסברענגט גאר שטארק דאס וואס
דער ראש ישיבה זאגט אונז אלץ ,אז מען דארף האבן אחדות און
ליבשאפט איינער מיטן צווייטן ,און ווי דער ראש ישיבה שליט"א האט
זיך אויסגעדריקט "אויב וועט מען זיך נישט ליב האבן וועט מען דארפן
פארקויפן די הייזער פאר די גוים ח"ו".
דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל ארויס קומען א קידוש השם
פון אלע בתי מדרשים וואס מען בויעט דא אין שטעטל.

ברוכים הבאים  -מ
זל טוב

ברוכים הבאים  -מ
זל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשוב'ע
משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן ביי אונז אין
שטעטל

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשוב'ע
משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן ביי אונז אין
שטעטל

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשוב'ע
משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן ביי אונז אין
שטעטל

ברוך יאקאבוויטש נ"י וזוגתו הדס אדל תחי'

יואל לאנדא נ"י וזוגתו חוה לאה תחי'

יוסי קורץ נ"י וזוגתו שיינדל תחי'

אין די זעלבע צייט טוען מיר זיי וואונטשן מזל טוב
צום נייעם אינגל בעבי נחמן ישראל נ"י.

אין די זעלבע צייט טוען מיר זיי וואונטשן מזל טוב
צום נייעם מיידל בעבי חיה תחי'.

אין די זעלבע צייט טוען מיר זיי וואונטשן מזל טוב
צו זיייער חתונה בשעה טוב ומצלחת.

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן
שטעטל ,און זיי זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם הייליגן
רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן
שטעטל ,און זיי זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם הייליגן
רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן
שטעטל ,און זיי זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם
הייליגן רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

א בריוו

בעזרת ה' יתברך  -יום ב' פרשת לך לך ,ח' מר-חשון,
שנת תשפ"א לפרט קטן
לכבוד מיין טייערער  ...נרו יאיר.
איך בעט דיר זייער נוץ אויס דיינע יונגע יארן מיט תורה
ותפלה ,יעצט איז דיין שענסטע צייט; דו האסט חתונה
געהאט ,האסט אן אשת חיל ,קענסטו יעצט לערנען תורה
בטהרה ,מיט א ריינע מח.
קום צייטליך אין כולל און לאז זיך נישט שטערן פון
קיינעם ,אז עס קומען אריין אינגעלייט אינמיטן טאג ,זיי
זוכן צו שמועסן וכו' ,זאלסטו זיך ארויסדרייען; אין די צייט
וואס מען לערנט איז גארנישט דא ,נאר לערנען.
העלף מיר בויען דעם שטעטל "קרית ברסלב"; נאר מיט
לערנען תורה ,נאר דורך קביעת עתים לתורה  -וועלן מיר
האבן א שיינע שטאט.
די הייליגע חכמים זאגן (מגילה ג ):וואס מאכט א שטאט
זאל ווערן א שטאט? אויב עס זענען דא צען מענטשן וואס
לערנען און דאווענען.
ווייז דעם בריוו פאר די אנדערע כולל אינגעלייט.
***
בעזרת ה' יתברך  -יום ג' פרשת לך לך ,ט' מר-חשון ,שנת
תשפ"א לפרט קטן
לכבוד מיין טייערער  ...נרו יאיר ,קרית ברסלב.
איך וויל דיר מחזק זיין זאלסט קומען יעדן אינדערפרי
אין בית המדרש לערנען.
אז דו ווילסט מצליח זיין זאלסטו זיך קובע זיין צו
לערנען פארטאגס; קום אין בית המדרש לערנען  -וועסטו
אויפלעבן דעם שטעטל און נאך אינגעלייט וועלן זיך קובע
זיין צו קומען לערנען.
אויך אויף דער נאכט זאלסטו קומען לערנען ,די הייליגע
חכמים זאגן (ברכות ח ).מען האט געפרעגט רבי יוחנן:
"אין וואס פאר א זכות האבן די מענטשן פון חוץ לארץ
וּמ ַח ְשּׁ ִכי לְ ֵבי
"מ ַק ְדּ ִמי ְ
אריכות ימים?" האט ער געענטפערטְ :
ְכנִ ְשׁ ָתּא" ,ווייל זיי זענען זיך קובע שיעורים אינדערפרי
און אויף דער נאכט; דאס זאגט דער רבי (ספר המידות,
אות בנים ,סימן נב)" :יַ ְק ִּדים ְויַ ְח ִׁשיְך לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת" ,מען
"על
זאל קומען אינדערפרי און ביינאכט אין בית המדרשַ ,
יְ ֵדי זֶ ה יַ ֲא ִריְך יְ ֵמי ָבנָ יו" ,דורכדעם וועלן די קינדער האבן
אריכות ימים.
זיי מיר מודיע אויב דו ווילסט לערנען מיט א חברותא

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

אדער דיר איז גוט צו לערנען אליינס; אז דו דארפסט א
חברותא וועל איך דיר צושטעלן א חברותא.
איך ווארט שוין צו הערן אז אין שטעטל אין שול איז א
מקום תורה בייטאג און ביינאכט.
***
בעזרת ה' יתברך -יום ב' פרשת וירא ,ט"ו מר-חשון ,שנת
תשפ"א לפרט קטן
לכבוד  ...נרו יאיר ,קרית ברסלב.
מזל טוב פאר דיין ניי געבוירענעם מיידל ,דער
אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מגדל זיין דיינע קינדער
און זען פון זיי אידיש נחת ,ליכטיגע דורות.
איך בעט דיר זייער זיי זיך קובע צו לערנען פארטאגס;
קום אין בית המדרש לערנען ,איך וויל זייער אז אלע
אינגעלייט זאלן קומען פארטאגס לערנען אין בית המדרש.
נאר דאס בלייבט פונעם מענטש .טראכט אריין ,וואס
האט מען פונעם לעבן; די גאנצע לעבן איז איין שטיק
שוועריקייט ,מען ארבעט א גאנצן טאג  -פארוואס? פאר
וועם? זיך צו קענען אויסהאלטן ביז מען ווערט עלטער און
שוין .דעמאלט קען מען שוין נישט ארבעטן ,דעמאלט זיצט
מען און מען ווארט אז די טאג זאל זיך ענדיגן ,אנהייבן
און ענדיגן .אבער אז מען לערנט תורה איז דער לעבן א
לעבן; ווען מען ווערט עלטער ווערט מען נאר יונגער און
פרייליכער ,מען האט וואס אהיים צו ברענגען אויף יענע
וועלט.
איך בעט דיר זייער ,גיי שלאפן פרי; אין שטעטל איז
נישטא וואס צו טון ביינאכט ,עס איז א מחי' ,מען קען זיך
לייגן נאך מעריב און אויפשטיין פארטאגס לערנען.
***

א) וועלכע יאר האט זיך די ישיבה אריינגעצויגן אין  27סקילמאן?

ח דות
אפטיילונג

ב) ווען איז געווען דיין ערשטע מאל וואס דו ביסט געווען ראש השנה
אין אומאן?
ג) ווען האט מוהרא"ש זכרונו לברכה אנגעהויבן שרייבן אידישע
בריוון?
שיקט אריין די ענטפערס צו  845-379-1161אדער גיבט
איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אין חדר.

די גורל וועט פארקומען דאנערשטאג חיי שרה.

בשורה טובה
עס ווערט געפלאנט אין די גאר
נאנטע טעג אהערצושטעלן פון אלע
חידות א שיינע מעמארי קארד
געים ,וואס מען וועט קענען קויפן צו
אויסשארפן די ידיעות פון ברסלב'ע
חסידות.

 347-666-8029יואלי לאנדא

 718-938-8605דודי לאקס

 347-563-0545פנחס דוד

די געווינערס פון יעדע וואך וועט
זייער נאמען ווערן ארויפגעלייגט
אויף יענעם קארד געים.

