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שנה ב' גליון מ"ט

נייעס אין שטעטל

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

שטעטל  

פנחס דוד וועבערמאן נ"י וזוגתו יענטא תחי'
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.

ברוכים הבאים בשם השם

פרשת נח, ו' חשון תשפ"א לפ"ק

יואל וועבערמאן   

איך האב מיך דערזעהן פאר סוכות מיט אסאך ארבעט אנצוקומען צום יום 
טוב אבער מיט ווייניג צייט, איך האב נאך געדארפט אויפשטעלן די סוכה מיט א 
שלאק, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס קענען אויפשטעלן און עס 
ענדיגן גענוג צייטליך, נאכן בעטן דעם אייבערשטן האב איך געפרעגט מיין נעפיו 
פון קרית יואל צו ער וויל מיר אפשר קומען העלפן אויפשטעלן די סוכה, שכח 
אייבערשטער אז ער האט גערן מסכים געווען ארויפצוקומען העלפן אויפשטעלן 

די סוכה מיט די שלאק. ברוך השם!   

מאטי היימליך     

איך האב געדארפט גיין צו די אפיס פון די שטאט ערלעדיגן געוויסע זאכן פאר 
מיין קאר, איך בין אראפגעקומען צום אפיס שטייט דארט אז די לייסענס דארף זיין 
די היזיגע אדרעס, אבער מיין לייסענס איז נאך געווען אויף די שטאטישע אדרעס, 
נו אז מען האט א מאסק קען מען דאך רואיגערהייט רעדן צום אייבערשטן אונטערן 
מאסק, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז זיי זאלן מיר נישט אוועקשיקן צוליב 
דעם, וואס אנדערע גוים פאר מיר האבן זיי יא אוועקגעשיקט יעדן פאר א אנדערע 
סיבה, שכח אייבערשטער אז זיי האבן נישט געקוקט אויף דעם און עס איז ברוך 

השם אדורך בשלום.  

אלע קינדער פון תלמוד תורה היכל הקודש ליבערטי     

מען האט זיך זייער שטארק גענויטיגט אין א גוי פאר'ן חדר וואל זאל יעדן 
טאג רייניגן דעם בנין, שמחת תורה האט מען פארקויפט איין הקפה פאר תפלות, 
מען האט ארויפגעצויגן די נאמבערס ביז עס איז אנגעקומען צו א גרויסע נאמבער 
וואס אפאר קינדער צוזאמען האבן ארויפגעצויגן צו קענען טרעפן א פאסיגער 
ארבעטער פאר'ן חדר, און זיי האבן געהאט די זכיה צו טאנצן מיט די תורה ביי 
ווי  אזוי  ערוואקסענעם,  אן  פון  אויפזיכט  אונטערן  זיך  ]פארשטייט  הקפה  איין 
די הלכה פאלאנגט[ אזוי אויך די קינדער וואס האבן ארויפגעצויגן אבער האבן 
נישט געוואונען, האבן זיך אויך פארגענומען צו מאכן די תפלות וואס זיי האבן 

ארויפגעצויגן.

שכח אייבערשטער אז גלייך נאך יום טוב האט מען געקענט טרעפן א פאסיגער 
גוי וואס זאל רייניגן די חדר און סקול יעדן טאג. 

      שבת מברכים - שבת בראשית אין שטעטל
גאר א שיינע שבת איז פאראיבער אין שטעטל צוזאמען מיט'ן ראש 
ישיבה שליט"א וואס איז א ארויסגעקומען צו אונז אויף שבת, און וועט 
ארויסקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף יעדע פערטע שבת - דאס הייסט 

יעדע שבת מברכים.

 פרייטיג צונאכטס איז דער ראש ישיבה שליט"א צוגעגאנגען צו 
קבלת שבת וואס דאס האט אריינגעברענגט דעם שבת גאר שטארק.

שבת אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א 
פארגעלערנט אינעם ספר פעולת הצדיק די מעשה פונעם פערד וואס 
איינער האט עס אלץ געזוכט צו פארקויפן פאר מער געלט, אינמיטן איז 
עס אריין אינעם פלומפ און ער האט געקלאגט אויף דעם פערד וואס 
ער האט פארלוירן דא, אינמיטן שטעקט די פערד ארויס די קאפ, לויפט 
ער שנעל צוריק האט די פערד שנעל צוריק אריין געשטעקט די קאפ 
]קוק אריין דארט סימן שצ די גאנצע מעשה באריכות[, דאס האט דער 
הייליגער רבי דערציילט שבועות בשעת מען האט אים פארציילט אז עס 
איז דא איינער וואס איז געגאנגען אין א געוויסע שטאט פאר ביזנעס און 
אלץ בלייבט ער דארט פאר נאך אביסל, ווייל ער מיינט אז "יעצט" וועט 

ער שוין מאכן געלט. 

ביי סיפורי מעשיות האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט 
מעשה ד' פונעם מלך וואס האט גוזר געווען שמד און צום סוף האט 
אים די מלאך הכעס געפירט אין א וועג פון פייער און ער מיט זיין גאנצע 

משפחה זענען פארברענט געווארן.

האט דער ראש ישיבה אויסגעשמועסט וואס מען זעהט פון דעם אז 
ווען א מענטש רעגט זיך אויף - בפרט אין שטוב, דעמאלט קומט דער 
מלאך וואס ווערט באשאפן פון כעס און ער פירט אים אריין נעבעך אין 
פייער חס ושלום, דערפאר דארף מען זעהן צו אסאך חזר'ן די אמונה און 
אסאך רעדן צום אייבערשטן, וואס דאס וועט ברענגן אז מען זאל זיך 

נישט אויפרעגן ווען עפעס גייט נישט פונקט וויאזוי מען וויל. 

ביי שלש סעודות האט מען ארום גערעדט פון אדם הראשון וואס 
האט הונדערט און דרייסיג יאר זיך נעבעך אפגעשיידט פון זיין ווייב 
ווייל ער האט נישט געוויסט אז מען קען תשובה טוהן, ביז ער האט 
געטראפן זיי זון קין און ער האט אים געזאגט אז מען קען תשובה טוהן.

דאס דארף יעדער איד וויסן אז דער אייבערשטער איז אלץ גרייט צו 
אננעמען זיין תשובה, נישט קיין חילוק וואס מען האט אלץ אפגעטוהן  

ביז אהער.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה זיך אויסגעדריקט: איך האב זייער 
הנאה צו זיין דא אין שטעטל, מען דארף זעהן אז די דיבורים זאל זיין 
דיבורי התחזקות דיבורים פונעם הייליגן רבי'ן, ווען מען לערנט פאר 
דעם דף גמרא זאל אריין קומען עפעס דיבורי התחזקות, און אזוי אויך 
ווען מען לערנט פאר סיפורי מעשיות און ביי שלש סעודות, אלץ דארף 
זיין דיבורים וואס קען מחזק זיין יעדן איינעם, מען קען קיינמאל נישט 
וויסן יענעמ'ס מצב, עס קען זיין אז ער טראכט יעצט שוין אפצולאזן זיין 
ווייב איינמאל פאר אלעמאל, און אז ער הערט אביסעלע גוטע ווערטער 

וועט עס אים ראטעווען. 

מוצאי שבת נאך מעריב האט מען זיך ארויס געלאזט אין א טאנץ 
מיט מוזיק, דערנאך האט מען זיך געזעצט לערנען די טאטעס מיט די 
קינדער - אבות ובנים, וואס דאס וועט אנגיין אזוי אלע ווינטער מוצאי 

שבתים.

              ערשטע סיום הש"ס אין שטעטל
מיטוואך  פארגאנגענעם  פארגעקומען  איז  מעמד  שיינע  א  גאר 
משה  יעקב  הר"ר  המלמד  געווען  מסיים  האט  עס  ווען  ב'  האזינו 

אינדארסקי הי"ו די אכטע מאל גאנץ ש"ס.

דער ראש ישיבה שליט"א איז ספעציעל ארויס געקומען צום גרויסן 
סיום הש"ס, און ווי דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדריקט 
ביים סיום: עס איז שוין געווען אין שטעטל די ערשטע שלום זכור, די 
ערשטע וואכט נאכט - ברית - תנאים - בר מצוה, אבער יעצט קומט פאר 
די ערשטע סיום הש"ס אין שטעטל, און מיט דעם סיום הש"ס איז די 
שטעטל געווארן א שטעטל, ווייל א שטאט קען נישט האבן קיין הצלחה 

נאר אז עס איז געבויעט אויף תורה.

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א 
חשוב'ע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן 

ביי אונז אין שטעטל  

יקותיאל פעלדמאן נ"י וזוגתו מרים תחי'
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.



בעזרת ה' יתברך

יום ה' פרשת בראשית, כ"ז תשרי, שנת תשפ"א לפרט קטן

 לכבוד משפחת ... שיחיו, קרית ברסלב.

מצוה  גרויסע  די  אויף  דאנקען  צו  אייך  ווערטער  קיין  נישטא 
העלפן  צו  לעבן  אייער  אוועקגעגעבן  זיך  האט  איר  טוט,  איר  וואס 
די משפחות פון אנשי שלומינו זיי זאלן האבן עסן, בפרט יעצט אויף 
יום טוב האט איר צאמגעשטעלט עסן מכל טוב וטוב, פיש און פלייש 
זענען  וואס  וכדומה און אויסגעצאלט גראסערי פאר אנשי שלומינו 

אנגעהאנגען אין דעם.

פונעם  ווערן  געבענטשט  צו  זיין  זוכה  איר  זאלט  זכות  אין דעם 
אייבערשטן מיט בני, חיי ומזוני רוויחי און הצלחה אין אלע אייערע 

וועגן.

איך וויל אייך בעטן אויב איר קענט מסדר זיין א שבע ברכות פאר 
די פרישע פארפאלק, האברך ... מיט זיין כלה תחי', ביידע חשוב'ע 
תלמידים פון אונזערע מוסדות, פרעגט נאך משפחות ווער עס וויל 
אנטייל נעמען אין די סעודה. איך וועל אם ירצה ה' ארויסקומען צו די 

שבע ברכות זיך מחזק זיין אינאיינעם מיט'ן רבינ'ס ווערטער.

אם ירצה ה' דעם שבת מברכים ראש חודש חשון, וועל איך זיין 
אין שטעטל; געב איבער פאר אלע משפחות אז מיט'ן אייבערשטנס 
הילף וועל איך זיין די יאר אלע שבתים וואס מען בענטשט ראש חודש 
- אין שטעטל, עס קומט אויס יעדע פערטע שבת. אזוי אויך קענסטו 
ווילן  הישיבה  תלמידי  שלומינו,  אנשי  אויב  דירה  דיין  פארדינגען 

קומען.

* * * 

בעזרת ה' יתברך

מוצאי שבת קודש פרשת בראשית, א' דראש חודש מר-חשון, שנת 
תשפ"א לפרט קטן

 לכבוד די חשוב'ע תלמידים פון תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב, 
קרית ברסלב ליבערטי ניו יארק, ה' עליהם יחיו.

א  געווען  איז  עס  שטעטל,  פון  אהיימגעקומען  יעצט  בין  איך 
איר  שיין  ווי  זען  צו  געהאט  הנאה  זייער  האב  איך  שבת;  הערליכע 

דאווענט און אייער אויפפירונג.

איך בעט ענק זייער איר זאלט זיך פירן מיט דרך ארץ, איר זאלט 
פאלגן ענקער מלמד שליט"א; איר ווייסט דאך אז 'דרך ארץ' איז ביים 

רבי'ן פון די גרעסטע און חשוב'סטע זאכן.

ארום  און  המדרש  בית  דעם  רייניגן  שטענדיג  איר  זאלט  אויך 
אוועקלייגן  איר  זאלט  לערנען  ענדיגט  איר  ווען  בית המדרש;  דעם 
די ספרים פונעם בית המדרש און מסדר זיין די טישן און בענקלעך 
און אזוי ווייטער. די הייליגע חכמים זאגן )ברכות ז:(: "ְּגדֹוָלה ִׁשּמּוָׁשּה 

יֹוֵתר ִמִּלּמּוָדּה", באדינען דעם רבי'ן איז נאך גרעסער פון לערנען.

איך האף איר וועט אננעמען מיינע ווערטער, איר וועט זיך פירן 
מיט דרך ארץ און האלטן ריין דעם בית המדרש; וועט איר זוכה זיין 
אז דער אייבערשטער וועט רוען ביי אייך און איר וועט זוכה זיין צו 

ווערן גרויסע צדיקים.

ענקער ראש ישיבה

* * *

א בריוו פון מוהרא"ש זכרונו לברכה 
בעזרת ה' יתברך  יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תשע"ד

שלום וברכה אל האברך היקר לי מאד ... נ"י 

איך האב דערהאלטן דיין בריוו.

דא  נאר  איז  יוגנט  דעם  ראטעווען  וויל  מען  אויב  וויסן  זאלסט 
ניצן פאר אלע  וועט גארנישט  זיי חתונה מאכן פרי, עס  איין עצה, 
'חכמי כעלעם' וואס יעדער איינער קומט ארויף מיט נייע המצאות 
און נייע עצות וויאזוי צו ראטעווען דעם יוגנט וכו' וכו', עס איז אלעס 
שטותים און דברים בטלים, דער דור איז ליידער מורא'דיג נידריג, 
מאכן  חתונה  זיי  מען  מוז  קינדער  די  ראטעווען  וויל  מען  אויב  און 
זאל  זיך אז מען דארף אויפבויען דעם בחור'ל ער  יונג, פארשטייט 
זיין ראוי חתונה צו האבן, און ער זאל האבן אן אחריות צו פירן א 
שטוב, און אזוי אויך דארף מען דאס מיידל אויפבויען זי זאל קענען 
חתונה האבן און פירן אן ערליכען שטוב, נאר דאס איז די לייזונג פון 
דעם ביטערן פראבלעם וואס טויזענטער בחורים און מיידלעך גייען 
ארויס לתרבות רעה טאג טעגליך, עס איז נישט קיין גוזמא, דער צאל 
האלט שוין אן אין די טויזענטער, און דייקא פון די בעסטע שטובער, 
טאטע מאמע רייסן זיך די האר פון קאפ, עסן זיך אויף דאס הארץ, 
וואס האבן זיי נישט געטוהן פאר די קינדער וכו' אז ס'קומט זיי אזא 
מין שטראף? אבער דער אמת איז, די הפקירות איז היינט אזוי גרויס, 
און דער יצר הרע ברענט ווי א פייער וכו' וכו', איז נישטא קיין שום 
עצה נאר חתונה צו מאכן יונגערהייט, אויב מען וועט דאס נישט טוהן 
וועט זיין א קאטאסטראפע מיט די יוגנט, און רבנים און ראשי ישיבות 
און מחנכים און מחנכות וועלן נישט קענען זאגן "ידינו לא שפכו את 
הדם הזה", ליידער דאס איז דער ביטערער מציאות, די הפקירות איז 
זייער גרויס, און אויב מען וויל ראטעווען אונזערע קינדער, מוז מען זיי 

חתונה מאכן וואס פריער'ט. 

מיר זענען אין א ביטערן גלות, און מיר מוזן ראטעווען אונזערע 
קינדער פון אראפגיין פון אידישן וועג, געלויבט דער בורא כל עולמים 
די אלע וואס זיי האבן חתונה געהאט יונגערהייט האבן אויפגעשטעלט 

גאר שיינע און ערליכע שטובער, און מען קען דאס קומען זעהן. 

זאלן  דיבורים  די  אז  העלפן  אונז  זאל  עולמים  כל  בורא  דער 
אריינגיין אין די הערצער פון די וואס עס דארף ארייגניין וכו', און זיי 
זאלן דאס מקיים זיין, אזוי וועלן מיר האבן טויזענטער און טויזענטער 
ערליכע יוגנט, און זיי וועלן אונז נישט אוועקפאלן צווישן די פינגער.

זאלסט האבן א כתיבה וחתימה טובה

* * *

       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

 פאר אלע אייערע עלעקטער און פלאמבינג געברויכן
 LP צו קאנווערטן א אויוון אדער דרייער צו  

אדער צו קאנעקטן אפלייענסעס רופט

Kiryes Breslev Power
347-666-8029

יואלי לאנדא

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 אדער גיבט 
איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אין חדר.

די גורל וועט פארקומען דינסטאג וירא אין תלמוד 
תורה היכל הקודש ברסלב ליבערטי.

ח  דות 
אפטיילונג

א( וויפל ספרים האט דער הייליגער רבי איבערגעלאזט?

ב( ווען איז דער הייליגער רבי געבוירן געווארן?

ג( וואס האט זיך דער הייליגע רבי אויסגעדריקט אויף די מענטשן פון 
קירה ]אנשי קירה[?

פאר אלע אייער קאר סערוויס 
געברויכן אין אפסטעיט רופט

Upstate Comfort
347-563-0545

פנחס דוד וועבערמאן


