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שנה ב' גליון פ"ט

נייעס אין שטעטל

פרשת עקב, כ"ב מנחם אב תשפ"א לפ"ק

העניך אינדיג   

 איך האב געהאט אוועק געלייגט אין א ווינקל א געוויסע שטיקל פון א שאוער ביי 
איינע פון די הייזער וואו איך בין די מענעדזשער, למעשה ווען איך האב עס געדארפט 
האבן איז עס נישט געליגן דארט אויף דעם פלאץ וואו איך האב עס געלייגט, איך האב עס 

ארום געזיכט וואו איך האב נאר געקענט - אבער נישט געטראפן.

 איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס שנעל טרעפן אן קיין אימזיסטע 
עגמת נפש, איך האב געפרעגט איינע פון די ארבעטערס וואס האט דארט אויפגערוימט, 
אויב ער האט עס אפשר געזעהן און געלייגט אויף אן אנדערן פלאץ, האט ער מיר געזאגט 
דער  האט  הויז  דעם  צו  געקומען  איז  ער  ווען  געזעהן. שפעטער  נישט  דאס  האט  ער 

ארבעטער עס געטראפן און מיר עס אהין געברענגט, שכח אייבערשטער!  

שמעון קרדוזו   

צום  צופיס  גיין  געדארפט  איך  צוליב דעם האב  געווארן,  צובראכן  איז  מיין קאר   
גראסערי, אבער נאכן מאכן דעם ארדער האב איך שוין נישט געקענט אהיימגיין צופיס 
וואס איך האב געהאט מיט מיר, איך האב געבעטן דעם  צוליב די גראסערי באקסעס 
אייבערשטן איינער זאל מיר געבן א היטש אהיים, שכח אייבערשטער אז רפאל פורסט 
האט זיך אפגעשטעלט פאר מיר און מיר אהיים געטראגן צוזאמען מיט מיינע באקסעס.  

שכח אייבערשטער! 

אברהם דוד לאקס   

 מיין קאר איז צוזעצט געווארן נאכן האבן א עקסידענט לא עלינו, איך האב ארויס 
גענומען א רענטל ביז ווען איך באקום א נייע קאר, א וואך פאר איך האב געדארפט 
באקומען די נייע קאר, האט מען מיר אנגערופן פון די רענטל קאמפאני אז איך דארף שוין 
צוריק געבן די קאר, וואס טוט מען דא, א וואך צייט וועל איך זיך דארפן מוטשען אן א 
קאר? איך האב געבעטן דעם אייבערשטן "הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל שוין 

קענען האבן די נייע קאר א וואך פריער. 

ערב שבת נחמו בין איך אריינגעגאנגען צו איינע פון זייערע לאקאלן זיי פרעגן אויב 
עס איז דא א מעגליכקייט צו האבן די קאר פריער מיט א וואך, האבן זיי מיר געזאגט 
עס איז נישט מעגליך, אבער ער קען מיר לייגן אויף די ליסטע אויב איינער דארף נישט 
זיין קאר וועל איך דאס באקומען, איך האב געזאגט פארן אייבערשטן 'אויב וועל איך 
באקומען די קאר פריער, וועל איך דאס מפרסם זיין אינעם בלעטל' מוצאי שבת נחמו 
האב איך געזעהן א מעסעדש פון די קאמפאני אז איך קען קומען נעמען די קאר. שכח 

אייבערשטער פאר דעם אפענעם נס!

         
               

              

  א וואך פון שמחות קע"ה
ברוך השם עס הערט נישט אויף די שמחות ביי אונז אין 

שטאט, יעדע וואך איז דא פרישע שמחות קע"ה.

איז פארגעקומען  פארגאנגענעם מיטוואך פארנאכטס 
די פדיון הבן פון הילד בנימין בייניש נ"י בן האברך מו"ה 
מנהל  דעם  געווען  הי"ו. מען האט מכבד  יחזקאל שארף 
צו  שליט"א  שטראססער  הכהן  משה  אברהם  ר'  מו"ה 

אויסלייזן דעם קינד.

ביים סעודה איז געהערט געווארן גאר א שיינע שיעור 
פונעם גרויסן זיידן הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א, וואס 
די שמחה  צו פארן מיטצוהאלטן  איז ספעציעל געקומען 

פונדערנאנט.

אלע   געפריידט  זיך  און  געטאנצן  מען  האט  דערנאך 
אנשי שלומינו צוזאמען אויף די גרויסע זכיה וואס מיר האבן 
אז מען האט אזא גרויסע רבי, וואס מאכט אונז שפירן די 

געשמאק אין יעדע מצוה. 

שבת קודש ואתחנן - נחמו איז פארגעקומען די שלום 
זכור פון צוויי חשובע תושבים אין שטעטל, מו"ה שלום 
פאללמאן הי"ו און מו"ה ראובן בירנבוים הי"ו, דער ראש 
זכור  ביים שלום  אויסגעדריקט  זיך  ישיבה שליט"א האט 
"ביידע אינגעלייט זענען גרויסע מפיצים, ר' שלום פלעגט 
גאר אסאך צושפרייטן דעם גליון היכל הקודש אין די צייט 
ווען ער האט געוואוינט אין מאנסי, אזוי אויך ר' ראובן גייט 

ארום מיט די קונטרסים און איז מפיץ וואו נאר ער קען".

נאכן  ואתחנן  פרשת  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
וועכענטליכן שיעור וואס דער ראש ישיבה שליט"א געט 
וואכט נאכט ביי  פאר די אינגעלייט, איז פארגעקומען די 
מו"ה ר' יואל אפענהיים הי"ו מחשובי אנשי שלומינו, וואס 
פלאנט אין די נאנטע טעג צו זיך אהערציען, דעם קומענדיגן 
אין  דא  ברית  די  פארגעקומען  איז  נחמו  שבת  ערב  טאג 
שטעטל, ווי דער ראש ישיבה שליט"א איז מכובד געווארן 
בישראל  שמו  ויקרא  ברכות,  די  זאגן  און  סנדקאות  מיט 

"נחמן נתן" נאכן הייליגן רבי'ן און רבי נתן זי"ע.

די וואך מאנטאג פרשת עקב ביינאכט איז פארגעקומען 
די וואכט נאכט ביי האברך מו"ה ר' ראובן בירנבוים הי"ו, 
דינסטאג אינדערפרי האט מען געמאכט דעם ברית בשעה 

טובה ומצלחת.

דינסטאג ביינאכט איז פארגעקומען די וואכט נאכט ביי 
האברך מו"ה ר' שלום פאללמאן הי"ו, און דעם קומענדיגן 
אינדערפרי איז פארגעקומען די ברית אין בית המדרש קרית 

ברסלב ליבערטי.

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל ווייטער זיין א 
געבענטשטע שטאט מיט אסאך שמחות.

 ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ

האט רחמנות אויף אונזערע קינדער, פארט נישט שנעל אין שטעטל

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן אין 
קרית ברסלב ליבערטי

ראובן בירנבוים הי"ו   וזוגתו חיה תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן שטעטל, און קענען 

אויפציען די קינדער אויפן הייליגן רבינ'ס וועג.

ברוכים הבאים בשם השם



       ראש ישיבה שליט"א
איינלאדענונג צום מעמד הכתרה  

 פון
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

וועלכע צווי זאכן האט דער הייליגער רבי אונז אנגעזאגט צו טוהן 
יעדן טאג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז שמואל בירנבוים נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

די ערשטע דריי תירוצים 

ָתבֹוא  ִּכי  ְלֵסֶדר  ה'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת   
ְלאּוַמאן, י"ד ֶאלּול, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַאז  ַארּום  ִזיְך  ְדֵרייְדט  ָוואס  ֵנייֶעס  ִדי  ְּבנֹוֵגַע 
ִוויְסן ָוואס  ִוויְלְסט  ֶדער ֶרִּבי ִליְגט ִאין ְצַפת, דּו 

ֵגייט ָפאר.

ֶיעְדן ָטאג קּוְמט ַא ְצֵווייֶטער ִמיט ַזיין ִדְמיֹון וואּו 
ֶדער ֶרִּבי ִליְגט; ַהייְנט ִאיז ֶעס ְצַפת, ֶנעְכְטן ִאיז ֶעס 
ִאין ְירּוָׁשַלִים ַּביי ֵקֶבר ָדִוד ַהֶּמֶלְך, ַאייֶער ֶנעְכְטן 
ִאיז ֶעס ֶקעְגן ִאיֶּבער ֶדעם ִציּון ִאין אּוַמאן; ָדאס 

ִאיז ַאֶלעס ֵלִצים ָאֶדער ַּבֲעֵלי ִדְמיֹונֹות.

ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַאָמאל ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש ִאין ְׁשטּוּב, 
ָזאְגט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש ַאז ַהייְנט ָהאט ִאים ַא ַּבַעל 
ִדְמיֹון פּון ְירּוָׁשַלִים ֶגערּוְפן אּון ִאים אֹויְסֶגעְפֶרעְגט 
אֹויּב ֶער ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶדער ֶרִּבי ִליְגט ִאין אּוַמאן 
ָדאְרט וואּו ֶעס ִאיז ְמקּוָּבל, ַווייל ִאים ַדאְכט ִזיְך 
ַּביי  ִציּון,  ֶדעם  ִאיֶּבער  ֶקעְגן  ִליְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ַאז 
ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶדער ֶרִּבי ִליְגט 
ָדאְרט; מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט: "קּוק ִווי ַא 

ֶמעְנְטׁש ֶקען ַפאְרְקִריְכן ִמיט ִדְמיֹונֹות".

ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן ֶמער ַּבֲאִריכּות ִדי 
ְׁשַנת ת"ש  ִציּון, פּון  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות פּוֶנעם  ַגאְנֶצע 
ֶדעם  ַפאְרַמאְכט  ָהאְּבן  ְׁשָמם  ִיַּמח  רּוְסן  ִדי  ֶווען 
ְקלֹויז אּון ַא ָיאר ְׁשֶּפעֶטער ִאיז ֶגעַפאְלן ַא ָּבאְמֶּבע 
ֶגעָוואְרן,  ִאיז ָחרּוב  ִציּון  ָוואס ֶדער  ִציּון,  אֹויְפ'ן 

אּום ְׁשַנת תש"א; ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן.

ַווייל  ִטיֶקעט;  ַא  קֹויף  ְגֵרייט,  ִזיְך  ַמאְך 
ֶדער  ַארֹויְפְׁשְּפִריְנֶגען,  ְּפַרייְזן  ִדי  ֶוועְלן  ַּבאְלד 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן ִמיר ֶוועְלן קּוֶמען צּום 

ֶרִּבי'ן ִאין אּוַמאן.

ַא ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ָיאר.

וועלכע צוויי תירוצים 
            א( רעדן צום אייבערשטן  זענען ריכטיג?

            ב( לערנען יעדן טאג הלכה
                           ג( דאווענען שחרית מנחה מעריב

  ד( גיין אין מקוה

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 ראובן בירנבוים הי"ו   וזוגתו חיה תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם 
קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 שלום פאלמאן הי"ו   וזוגתו אסתר תחי'
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם 
קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

סימן טוב ומזל טובסימן טוב ומזל טוב

מעמד 
הכתרה
יונה זינגער

לשרת בקודש כדיין ומורה 
צדק דקהילתינו הקדושה

בה
ת ר

שו
תרג

 ובה
אנשי שלומינו מתכוננים בשמחה

ה”ב
 באר
ק”לקהלות היכל הקודש ברסלב
ש זצו

נתייסדה ע”י כ”ק מרן מוהרא”

ט”א
ש הישיבה שלי

בנשיאות מורינו רא

למעמד 
הנשגב

ראש כוללנו, כולל היכל הקודש, מו”ץ בית הוראה קהל 
יראי ה’ קארלסבורג, אשר יצק מים על ידי גאוני ומאורי 

הדור זצוק”ל ויבלחט”א שליט”א
ובראשם מורינו ראש הישיבה שליט”א

 קהילת היכל הקודש
 חסידי ברסלב,

קרית ברסלב ליבערטי 

אשר בו יתמנה
הרב הגאון רבי

א’ כי תצא, 
ז’ אלול

תנו 
כבוד 
לתורה

ו א ו ב י ם  י ט ר פ

בס"ד

בבנין התלמוד תורה 
בקרית ברסלב, 

ליבערטי
39  Chestnut St, 

Liberty NY 12754

המעמד יתקיים 
בעזרת ה' יתברך 

ובשעה טובה ביום

שנת תשפ"א 
לפ"ק

שליט”א
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