
יעקב משה אינדארסקי  6

איך האב זייער שטארק געוואלט צושטעלן פאר די איינוואוינער 
דא אין שטעטל כפרות צו שלאגן אזוי ווי עס איז איינגעפירט אין אלע  
געגענטער ווי עס געפונט זיך א אידישע ישוב, איך האב געבעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל עס קענען באווייזן צו צושטעלן, און ברוך השם 
איך האב געקענט שאפן כפרות פאר די מענער און פאר די פרויען און 

עס האט זיך זייער שיין אויסגעארבעט.   

יענקי יאקאבאוויטש  6

איך האב באקומען א מודעה אז עס גייט נישט זיין קיין שיעור פון 
די ראש ישיבה שליט"א פאר די אינגעלייט מאנטאג פאר יום כיפור 
די  אז  אייבערשטן  דעם  געבעטן  גלייך  איך  האב  געמאלדן,  ווי  אזוי 
אנשטאט  אין שטעטל  אונז  ביי  דא  שיעור  א  געבן  זאל  ישיבה  ראש 
די שיעור אין ישיבה, און די אייבערשטער האט געהאלפן אז די ראש 
ישיבה איז ארויסגעקומען ביי אונז דא אין שטעטל געבן א שיעור ווי 
עס איז געווען מלא התחזקות און עצות ווי אזוי זיך צו פירן מיט'ן טאג 

טעגליכע לעבן. 
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נייעס אין שטעטל
איז  פארברענג  אומאן  הערליכער  א 
ראש  פאר  שטעטל  אין  פארגעקומען 
מען  ווי  פרויען,  חשובע  די  פאר  השנה 
האט געהאט די זכיה צו הערן א שיינעם 
שליט"א  ישיבה  ראש  פונעם  שיעור 
פון די חשיבות צו שיקן די מענער אויף 
ראש השנה צום הייליג'ן רבי'ן, און  פון 
זיך  שפירט  עס  וויאזוי  זייט  אנדערע  די 
פאר די מענער צו זיין  דארט אין אומאן, 
גרינג.  נישט  עס  אפילו  פארט  מען   ווי 

   

מיטגעהאלטן  מען  האט  דערנאך   
האט  מען  ווי  שפיל  הערליכע  א 
אויס  זעהט  עס  וויאזוי  אויפגעשפילט 
צום  מקורב  ווערט  מען  וואס  נאכדעם 
הייליג'ן רבי'ן, מען הייבט אן צו פארשטיין 
וויאזוי צו קיקן אויפ'ן לעבן, צו לעבן פאר 
זיך א שיין לעבן און וועלן געפעלן נאר 

דעם אייבערשטן אליין.

ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון 
אלעס.



י"ט  ְלאּוַמאן,  ָתבֹוא  ִּכי  ְלֵסֶדר  ה'  יֹום   -  ִיְתָּבַר ה'  ְּבֶעְזַרת 

ֱאלּול, שְַׁנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ָדאס ָוואס ִאיר ְפֶרעְגט ַאז ֶעס קּוְמט ֶיעְצט ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג 

ֶווען ַאֶלע ְפרֹויֶען ֵגייֶען ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען, ָוואס ִאיר ָזאְלט טּון 

ַאז ִאיר ָהאט ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער; ֶדער ֶעְנְטֶפער ִאיז: "ַא ַמאֶמע ִמיט 

ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער קּוְמט צּו ַזיין ִאין שְׁטּוּב". ֶווען ִאיר ֶוועט ָהאְּבן 

ְקֵלייֶנע  ִדי  אֹויף  ֶגעְבּן  ַאְכטּוְנג  ֶוועְלן  ָוואס  ִקיְנֶדער  ֶעְלֶטעֶרע 

ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶווען ִאיר ֶוועט ֲחתּוָנה ַמאְכן ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער, 

ִאיר  ֶווען  ֶיעְצט  ָאֶבּער  ְוכּו',  ִאין ׁשּול  ֵגיין  ִאיר  ֶוועט  ֶדעָמאְלט 

ְפֵרייֶען   ִזי ֶזעְנט ֶגעֶּבעְנְטשְׁט ִמיט ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר 

צּו ַזיין ִמיט ֵזיי ִאין שְׁטּוּב אּון ִאיר ָזאְלט ַדאֶוועֶנען ִאין שְׁטּוּב.

ֶמען ֶקען ִנישְׁט ָנאְכַמאְכן ַא ְצֵווייְטן; ֵאייֶנער ָהאט ִדי ַמְעָלה 

אּון ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ַא ְצֵווייֶטע ַמְעָלה, ַאז ַאייֶער שְֶׁוועְסֶטער 

ִדי  ִמיט  ֵעָצה  ַאן   ִזי ֶגעְּבט  ִזי  אּון  ׁשּול  ִאין  ֵגיין  צּו  ּכַֹח  ָהאט 

ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ְוכּו', ֵמייְנט ָדאס ִנישְׁט צּו ָזאְגן ַאז ִאיר ַדאְרְפט 

טּון ָוואס ִזי טּוט; ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַזייֶנע ַנאטּוְרן אּון ַזייֶנע 

ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן  ִנישְׁט  ֶקען  ֶמען  אּון  ֶגעלּוְנֶגעְנֵקייְטן 

צּום  ַדאֶוועֶנען  ָדאְרט  פּון  אּון  שְׁטּוּב  ִאין  ְּבַלייְּבן  ָזאְלט  ִאיר 

ֵאייֶבּעְרשְְׁטן.

ִאיר שְַׁרייְּבט ַאז ַפאְרָיאר ֶזעְנט ִאיר ִנישְׁט ֶגעַגאְנֶגען רֹאׁש 

ַהשָָׁנה ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּול אּון ִאיר ָהאט ֶגעשְִׁפּיְרט ִווי ַאייֶעֶרע 

ֵגייט  ֶעס  ִווי   הֹוי ַאזֹוי  ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען  ִנישְׁט  ֶזעֶנען  ְתִּפילֹות 

ַארֹויף ִאין ׁשּול; ֶעס ִאיז ִזיֶכער ַאזֹוי ַאז ִאין ׁשּול ִאיז ַא ְפַּלאץ וואּו 

ִדי ְּתִפילֹות ֵגייֶען ַארֹויף, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

)ְּבָרכֹות ו.(: "ֵאין ְּתִפָּלה שֶׁל ָאָדם ִנשְַׁמַעת ֶאָלא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת", 

ֶדער ֵאייֶּבעְרשְֶׁטער ֶהעְרט אֹויס שְֶׁנעֶלער ִדי ְּתִפילֹות ִאין ֵּבית 

)ַיְלקּוט  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ְפרֹויֶען,  פּון  ֲאִפילּו  ַהֶּמְדָרׁש; 

שְִׁמעֹוִני ֵעֶקב, ֶרֶמז תתעא(: "ַמֲעשֶׂה ְּבִאשָׁה ַאַחת שִֶׁהְזִקיָנה ְמאֹד", 

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמֲעשֶׂה ִמיט ַא ַאְלֶטע ְפרֹוי ָוואס ָהאט ׁשֹוין ִנישְׁט 

ֶגעָוואְלט ֶלעְּבן, ִזי ָהאט ׁשֹוין ִנישְׁט ֶגעשְִּׁפיְרט ַקיין ַטַעם ִאין ֶעְסן 

אּון ִאין ְטִריְנֶקען אּון ִזי ָהאט ֶגעָוואְלט ַאֶוועק ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט, 

ִאיז ִזי ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַּתָנא ֶרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֲחַלְפָּתא אּון ִאים 

ֶגעֶּבעְטן: "ֶרִּבי, ָזַקְנִּתי יֹוֵתר ִמַּדאי", ִאי ִּבין ׁשֹוין ֵזייֶער ַאְלט אּון 

ַמיין ֶלעְּבן ִאיז ִמיר ַפאר'ִמיאּוס'ט, ִאי ַדאְרף ַא ְּבָרָכה ִנְפָטר צּו 

ֶוועְרן, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתָנא ִאיר ֶגעְפֶרעְגט: "ְּבֵאיזֹו ִמְצָוה 

ַאְּת ְרִגיָלה ְלַהְקִּפיד ְּבָכל יֹום?" ָוואס ַפאר ַא ִמְצָוה ִּביְסטּו ַמְקִּפיד 

צּו ְמַקֵיים ַזיין ֶיעְדן ָטאג, ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט: "ִאי ַפאְרֶפעל ִנישְׁט 

ַקיין ֵאיין ָטאג צּו ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען", ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט: 

ִזי ָהאט ַאזֹוי  ֵגיין ִאין ׁשּול",  ְדֵריי ֶטעג פּון  ִזי צּוִריק  "ַהאְלט 

ֶגעטּון אּון ָנא ְדֵריי ֶטעג ִאיז ִזי ִנְפָטר ֶגעָוואְרן. ֶזעט ֶמען פּון 

ֶדעם ַאז ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּול ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזא אֹוי ַפאר ְפרֹויֶען; 

ָאֶּבער אֹויּב ֶמען ִאיז ַא ַמאֶמע ַפאר ִקיְנֶדער ִאיז ִנישְׁט ָדא ַקיין 

ְגֶרעֶסעֶרע ַזא ִווי ַזיין ִאין שְׁטּוּב ִמיט ִדי ִקיְנֶדער.

ָהַר"ן,  ָזאְגט )שִׂיחֹות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ָוואס ֶדער  ֶגעֶדעְנְקְטס 

ִסיָמן רסט(: "ַמה ְצִריִכין ְלִהְתַּבְלֵּבל? ֵאי שֶׁעֹושִׂין עֹושִׂין, ּוִבְלַבד 

שֶּׁא ַלֲעׂשֹות ַרע ַחס ְושָׁלֹום", ֶמען ַדאְרף ִזי ִנישְׁט ְמַבְלֵּבל ַזיין 

פּון ָגאְרִנישְׁט, "ִווי ֶמען טּוט טּוט ֶמען, ַאִּבי ֶמען טּוט ִנישְׁט ַקיין 

שְֶׁלעְכְטס ַחס ְושָׁלֹום".

ֶדער ֵאייֶּבעְרשְֶׁטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ַמְצִליַח ַזיין ִאין 

ַאֶלע ַאייֶעֶרע ֶוועְגן.

ַא ְּכִתיָבה ְוֲחִתיָמה טֹוָבה אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטשְׁט ָיאר.

ע

        ראש ישיבה שליט"א
פון 
דעם בריוו


