
אויף דער נאכט פון כל נדרי, אויסער די געהויבענע קדושה וואס עס הערשט דאן, איז דא נאך א 
ווען  )בראשית מה, א( ברענגט, אז  ספעציעלע ענין וואס מאכט דעם נאכט נאך מער הייליג. די תורה 
יוסף הצדיק האט זיך ענדליך באגעגנט מיט זיינע ברידער האט ער געזאגט: "הוציאו כל איש מעלי", 
נעמטס ארויס אלע אנוועזנדע מענטשן פון דא. און ער איז געבליבן אליינס מיט זיינע ברידער, ווי 
די פסוק זאגט דארט, "ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו", און קיין מענטש איז נישט 

געשטאנען דארט, ווען יוסף האט זיך אנטפלעקט צו זיינע ברידער.

די שאלה איז, וואס האט געשטערט פאר יוסף אז נאך מענטשן טוען בייוואוינען די באגעגעניש?

דער ענטפער איז, אז ס'איז געווען א הייליגע מעמד, די שכינה איז אראפגעקומען, די צוזאמטרעף 
האט אראפגעברענגט השראת השכינה. דאס איז וואס עס קומט ָפאר ווען אידן קומען זיך צוזאמען, 
אפילו נאר צען אידן. 'כל בי עשרה שכינתא שריא', )סנהדרין לט ע"א(, וואו עס געפינען זיך צען אידן 
– רוהט דארט די שכינה. אבער ס'איז נישט דא קיין הלכה אז א גוי מעג נישט זיין אנוועזנד, איז 

פארוואס האט יוסף הצדיק ארויסגעשיקט די מצריים?

נאר, ווען די ברידער האבן זיך ווידער פאראייניגט איז דאס געווען ענליך צו די קדושה פון בית 
המקדש און שבת.

דער בית המקדש אדער משכן און שבת זענען איין זאך גלייך. די גמרא לערנט 
ארויס די ל"ט מלאכות פון די עבודות וואס מען האט געטון אינעם משכן. זעען 
מיר פון דעם אז קדושת שבת ווערט צוזאמגעשטעלט דורך זיך אפהאלטן פון טון 

די ל"ט מלאכות.

שבת ווערט א מקדש וואו גוים מעגן נישט אריינקומען. ווי מען זאגט שבת ביים דאווענען לא 
וואס  גוי  א  'גוי ששבת חייב מיתה',  ווייל  גוים.  קיין  אין איר  רוען  נישט  זאלן  ישכנו ערלים, עס 
זיין  זיך צו מגייר  גוי האט מיר דערציילט אז ער שפעקולירט  היט דעם שבת איז חייב מיתה. א 
און ביזדערווייל היט ער שבת כהלכה. איך האב אים אנגעשריגן: "הער אויף, דו שפילסט זיך מיט 

זיי. פייער!" שבת איז נישט פאר 

דאס זעלבע איז געווען אין בית המקדש, אויב א גוי איז אריינגעקומען האט מען אים געשטראפט 
מיט מיתה. ביים אריינגאנג צום בית המקדש איז געשטאנען א טאוול געשריבן אין לאטייניש אז 

קיין שום פרעמדער מעג נישט אריינקומען אין דעם פלאץ.
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ווען יוסף הצדיק האט זיך געלאזט דערקענען פאר זיינע ברידערס איז דאס געווען א מאמענט 
פון קדושה ווען הקדוש ברוך הוא האט געהאט א גרויסע נחת רוח אז זיינע קינדער האבן זיך ווידער 
גוים  געוואלדיגע קדושה אז  זיך אין אחדות, הערשט א  ווען כלל ישראל פאראייניגט  פאראייניגט. 

מעגן נישט זיין אנוועזנד דערביי.

זיך איבער און  ווען אידישע קינדער בעטן  די נאכט פון כל נדרי איז א צייט  אין 
מאכן שלום איינער מיטן צווייטן. דאס איז וואס מען דארף טון על פי הלכה, ווייל 
יום כיפור איז נישט מכפר אויף עבירות שבין אדם לחבירו 'עד שיפייס את חבירו', 
ביז מען בעט איבער דעם חבר. יעדע מאן און ווייב דארפן זיך איבערבעטן איידער מען גייט אין שול, 
אזוי אויך זאל יעדער איבערבעטן מיט וועמען מען האט געהאט שייכות פאר מען קומט זיך צוזאם 
אין שול מיט א דערהויבענע קדושה. דאס אליינס איז גענוג צו מאכן די נאכט פאר די הייליגסטע פון 

א גאנץ יאר אויסער די אלע אנדערע סיבות וואס מאכט די נאכט הייליג.

השי"ת האט נישט אויסגעוועלט כלל ישראל אין א צופאל. אין שיר השירים )פרק 
ַרְעָיִתי", דו ביסט שיין מיין  ָיָפה  "ִהָּנְך  זיך דער אויבערשטער אויס,  ד, א( דרוקט 

יֹוִנים",  פריינד. ס'איז דא א סיבה פארוואס איך האב ענק אויסגעקליבן. "ֵעיַנִיְך 
ד.ה. אייערע אור-עלטערן האבן זיך אויסגעארבעט מיט גוטע מידות, ביז איר האט זוכה געווען צו 
זיין דער אויסדערוועלטער פאלק. אידן זענען רחמנים, ביישנים, און גומלי חסדים )יבמות עח ע"א(, אידן 

האבן ריינע איידעלע מידות.

אין פרשת וזאת הברכה לייענט מען אין פסוק "ה' מסיני בא", השי"ת איז געקומען פון בארג סיני 
)דברים לג, ב(. און אין יעדן דור קומט דער אויבערשטער ווידער אראפ צו כלל ישראל אזוי ווי ביי הר סיני.

"וזרח   – שפעטער זאגט דער אויבערשטער א סיבה פארן אראפקומען צו אונז אידישע קינדער 
משעיר למו", ער איז געקומען פון 'שעיר'. וואס עפעס 'שעיר'? ווייל דארט איז די פלאץ וואו עשו 
איז  דארט  פארן,  הר  פון  געקומען  איז  ער  פארן",  מהר  "הופיע  וואוינען.  אפשטאמיגע  זיינע  און 
ישמעאל געווען. וואס האט דער אויבערשטער געטון אין שעיר און אין פארן? השי"ת האט געוואלט 
צוגלייכן עם ישראל צו די אנדערע פעלקער ארויסצוברענגען זייער מעלה. ווען דער אויבערשטער 
כלל  אויסצואוועלן  פארוואס  סיבות  גענוג  געהאט  ער  האט  שפאציר,  זיין  פון  צוריקגעקומען  איז 

ישראל פאר מתן תורה.

אויך די מלאכים האט דער אויבערשטער פארקוקט, אויס ליבשאפט צום עם ישראל. ווי די פסוק 
ווייטער, "ואתה מרבבות קדש", און ער איז געקומען פון די הייליגע מחנות מלאכים,  זאגט דארט 
השי"ת האט געהאט הונדערטער און טויזנטער מלאכי השרת אבער ער האט געזאגט: דאס זענען 

נישט מיינע מענטשן, ס'איז נאר עם ישראל וואס איך באגער.

וואס מיר לערנען דא אז מיר זענען דאס באליבטע פאלק פון השי"ת, אין זכות 
פון אונזערע אור-עלטערן. יעדע יום כיפור ביינאכט ווען מיר וועלן שטיין קעגן 
געוואר  מיר  דארפן  החיים,  בספר  כתבנו  אויסשרייען:  און  הוא  ברוך  הקדוש 
ווערן ווי אזוי מיר קענען ממשיך זיין די זכותים פון אונזערע אור-עלטערן צו 

ווערד זיין צו ווערן פארשריבן אינעם ספר פון לעבן.

מיר דארפן נאר אריינקוקן אין אונזערע ספרים צו וויסן ווי אזוי מען קען געווינען די מתנה פון 
לעבן. דוד המלך זאגט אין תהלים, "מי האיש החפץ חיים... אוהב ימים לראות טוב", )תהילים לד, יג( ווער 

די קדושה 
פון כל נדרי

די שיינקייט 
פון כלל ישראל

ווי אזוי צו 
טרעפן חן אין 
אויגן פון השי"ת
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איז דער מענטש וואס וויל לעבן, ער האט ליב צו זען גוטס אין זיינע טעג. ווער וויל דען נישט לעבן? 
ווער וויל נישט האבן פולע טעג פון פרייליכקייט? דאס איז אויף וואס מיר בעטן זיך א גאנצן טאג 

איבער יום כיפור.

און וואס פארלאנגט ער פון אונז? זאגט אונז ווייטער דוד המלך "סור מרע ועשה טוב", קער זיך 
אפ פונעם שלעכטס און טו גוטס. צום ערשט רייניג דיך פון אלע שלעכטס, יום כיפור ווען די שכינה 

קומט אראפ איז א פאסיגע צייט פאר תשובה.

אבער ס'איז נישט גענוג נאר אוועקצוגיין פון שלעכטס, נאר אויך עשה טוב, דאס איז די ריכטיגע 
ארבעט. א יונגערמאן האט מיר נעכטן געפרעגט: "וואו הייב איך אן?!" ס'איז א גוטע שאלה.

מיין  ארויס  ג(, שיק  י,  )שמות  ויעבדני"  "שלח עמי  צו פרעה:  געזאגט  רבינו האט  משה 
פאלק און זיי זאלן מיר דינען. עבד מיינט עבודת השם. אמת אז די מצוות זענען אונז 
געגעבן געווארן צו מאכן בעסער, צו רייניגן אונזערע מידות אבער דאס איז פארוואס 
זיין די  "מיר" טוען עס, אבער די סיבה פארוואס דער אויבערשטער האט אונז באפוילן צו מקיים 
מצוות איז כדי מיר זאלן קענען אויסדרוקן אונזער הכרת הטוב צו אים. שלח עמי ויעבדני, מיר וועלן 

זינגען א ניגון וואס וועט זיך קיינמאל נישט אפשטעלן. דאס מיינט עבודת השם.

מען זאגט דריי מאל א טאג ביי אשרי" "זכר רב טובך יביעו", דאס ווארט יביעו טייטשט 
מען – רעדן. דאס איז אבער נישט די ריכטיגע אפטייטש. יביעו קומט פון די ווארט נובע 
- איבערפליסן. מעין נובע, א קוואל וואס פליסט. שטעלט אייך פאר אז איר זיצט ביי א 
צוזאמענקום און איינער גיסט אריין וויין אין אייער גלאז, דערנאך קומט א צווייטער און גיסט מער 
וויין, און א דריטער גיסט אריין נאכמער וויין. וואס געשעט? די גלאז רינט איבער! א גלאז וואס איז 

צופיל, פליסט איבער - ס'איז נובע.

יעדער מענטש האט א 'קאפ' )דער רב האט געוויזן אויף זיין קאפ( און אויך א 'קאפ' )כלי לקבל...( אין זיין הארץ. 
דער אויבערשטער גיסט אריין זיין גוטס אין אייערע קאפס. אויב אבער אייער קאפ האט א לאך, דאן 
רינט אלעס ארויס נישט קיין חילוק וויפיל דער אויבערשטער וועט אייך באגיסן וועט עס קיינמאל 
נישט איבערפליסן. אבער אויב איר האט א גוטע קאפ, דאן וועלן אייערע קאפס אייביג איבערפליסן 

מיט שמחה און פרייד און איר וועט פארוואנדלט ווערן אין א פרייליכער מענטש. 

אויב איר האט גוטע קאפס וועט איר קיינמאל נישט פארגעסן, "זכר רב טובך" - איר וועט שטענדיג 
געדענקען די גוטס פון השי"ת. דער מענטש איז וועמען דער אויבערשטער באגנאדיגט. דאס איז 
דער עבודה ווי אזוי מיר וועלן דינען זעם אויבערשטן, דורך ארייננעמען זיין גוטס און אים לויבן און 

דאנקען.

ווען אייער גלאז רינט איבער, לאזט דאס נישט פארפאלן גיין אויף דער ערד. טיילט דערפון בשפע 
חסדים  געוואלדיגע  די  זיי  דערציילט  יעדן.  פאר  שמחה  אייער  פון  טיילט  ארומיגע.  אייערע  פאר 
ווערן  וועט  וואס דער אויבערשטער טוט צו אייך. און אייער פרייליכע גוסטע פון דאנקען השי"ת 

אנשטעקיג...

זיין  אויסגע'טענה'ט פאר  זיך  דוד המלך האט  אזוי  ווי  צוהערן  זיך  דארפן  מיר 
יום כיפור. ניצן אום  וועלן  וואס מיר  ווייל דאס איז די עצה  לעבן 

המלך  דוד   - אמתך"  היגיד  עפר,  היודך  שחת,  אל  ברדתי  בדמי  בצע  "מה 
טענה'ט זיך מיטן אויבערשטן "וואספארא נוצן וועסטו האבן אויב איך וועל שטארבן? אויב דו וועסט 

 אונזער
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וועל איך דיר קענען לויבן!" מיר לאזן לעבן 

דער אויבערשטער דארף נישט אונזערע לויבונגען, נאר דאס איז אונזער תפקיד אויף דער וועלט 
און ער וויל אז מיר זאלן מצליח זיין מיט אונזער לעבן, דערפאר וועט ער אונז לאזן לעבן – היודך, 

כדי אים צו קענען לויבן.

ווען מען נוצט די טענה דארף מען געדענקען וואס מען זאגט ביי הלל, אז "לא המתים יהללו, ולא 
כל יורדי דומה", נישט די טויטע קענען לויבן, און נישט די וואס גייען אראפ אין די שווייגעניש נאכן 
שטארבן. ד.ה טויט ווערט גערופן שווייגעניש. ווייל די טויטע זענען נישט אן קיין לעבן, זיי לעבן נאך 
אן אייביגע לעבן, אבער זיי האבן פארלוירן זייער מתנה פון רעדן, זיי קענען מער נישט לויבן השי"ת.

ווען איר זעט ווי צוויי טויבע מענטשן קאמוניקירן מיט די הענט, איז דאס נישט אזוי אינטרעסאנט 
צו שטיין און קוקן, דאס איז א מעסעדזש אייך צו דערמאנען פון די מתנה וואס איר האט באקומען. 

תהילת השם ידבר פי, נוצט אייער מויל צו זינגען לויב און דאנק ווערטער צו הקדוש ברוך הוא.

די גמרא דערציילט אונז אז רבה בר חנה איז געגאנגען אין מדבר. גייענדיג האט 
ער אנגעטראפן אן אראבער וועלכער האט אים געפרעגט אויב ער וויל זען די 
עפענונג פון גיהנם. פארשטייט זיך אז רבה האט מסכים געווען. די צוויי זענען 
געגאנגען ביז זיי זענען אנגעקומען צו א פלאץ וואו ס'איז געווען א גרויסע לאך אין דער ערד פון וואו 
ס'איז ארויסגעקומען א הייסע קעסל. די לאך האט זיך געצויגן ביז טיף אונטער דער ערד וואו ס'איז 
געווען געפערליך הייס דארט. זיי האבן אריינגעקוקט אינעם לאך און געזען הייסע קערפערס אזויווי 
הייסע עסנווארג וואס קומען צומאל ארויף אויפן אויבערפלאך פון טאפ און דערנאך גייען זיי אראפ 
פנים'ער שטעקן  ווי  געזען  זיי האבן  און אראפ.  געשווימען ארויף  די קערפערס  אזוי האבן  אונטן, 
ארויס זייער קאפ אין ווייטאג און זיי עפענען זייער מויל שרייענדיג: "משה אמת ותורתו אמת". און 
זיי חזר'ן איבער די ווערטער נאכאמאל און נאכאמאל מיט פנים אויסדרוקן פון צער און ווייטאג. רבה 

האט זיי דערקענט, זיי זענען געווען קרח ועדתו.

וואס איז געווען זייער זינד אז עס קומט זיך זיי אזעלכע יסורים אזויפיל יארן שפעטער? ס'איז 
איז  ער  מצרים.  פון  ארויס  נישט  ער  וואלט  נישט  ווען  ווייל  צדיק,  א  געווען  איז  קרח  אז  קלאר 
געשטאנען ביים הר סיני און געזאגט נעשה ונשמע צוזאמען מיט אלע אידן. און אויך די נאכפאלגער 
פון קרח זענען געווען אויף א הויכע מדריגה, וואס איז געשען צו זיי אז זיי זענען אזוי ביטערליך 
באשטראפט געווארן? זיי האבן געעפנט זייער מויל קעגן משה רבינו, דערפאר האבן זיי באקומען 

מדה כנגד מדה, די ערד האט זיך געעפנט פאר זיי.

יעצט אין גיהנם דערקענען זיי זייער פאטאלער טעות אבער ס'איז שוין צו שפעט. איי, איי, אוי וויי, 
א רחמנות אויף זיי. אויב וואלטן זיי אויסגעשריגן בשעת'ן אריינפאלן אין גרוב, בשעת זיי האבן נאך 
געלעבט, "משה אמת ותורתו אמת". וואלטן זיי זיך נאך געקענט ראטעווען פון גיהנם, אפשר וואלטן 
זיי געהאט א קורצע וויזיט דארט אבער דאס אלעס. זיי וואלטן נישט געדארפט דורכגיין די געפערליכע 

יסורים. יעצט נאך זייער טויט ווען זיי שרייען אויס, "משה אמת" העלפט דאס זיי שוין נישט.

ותורתו  "משה אמת  לעבן,  אונזער  אין  איינמאל  כאטש  אויסצושרייען  אונז  פאר  איז  וויכטיג  ווי 
ווייניג העלפן. גאנץ  אונז  וועט דאס  בית הקברות  אויפן  ווייל  אמת", 

מענטשן וואס רעדן קעגן גדולי הדור וואס זיי זענען אונזערע משה רבינו'ס פון דור זאלן וויסן אז 
דאס איז זייער א סכנה'דיגע ביזנעס. דער אויבערשטער וויל אז מען זאל רעדן מיט כבוד און שעצונג 

אייער מויל האט 
נאך א תפקיד
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אויף די תורה פירערס, און מיר דארפן זיי לויבן אלע אונזערע לעבנס טעג. תהילות השם מיינט לויבן 
השי"ת און זיין תורה, אינאיינעם מיט די תורה פירער'ס.

מ'קען צומאל זען ווי אזוי מענטשן קומען זיך צוזאם אין שול צום דאווענען און הייבן אן שמועסן 
ווי א מושב לצים, אנשטאט צו עפענען א ספר אדער כאטשיג האלטן דאס מויל פארמאכט הייבט 
מען אן צו קריטיקירן די רבנים און תלמידי חכמים. דאס איז "קרח". זיי זענען די קרח'ס פון היינטיגן 

דור... זאלן זיי וויסן אז זיי שפילן זיך מיט פייער.

וואס דער  וויסן  זאל מען  פון לעבן  יאר  א  נאך  זיך דאווענען פאר  ווען מען שטעלט  כיפור  יום 
אויבערשטער וויל פון אונז. "דו ווילסט נאך א יאר לעבן פון מיר? איך וויל זאלסט זיך פארנעמען אז 

ס'וועט זיין א יאר פון דרך ארץ און כבוד פאר תלמידי חכמים און ערליכע אידן".

נישט  זיך  דארפט  איר   - לשמים"  עד  גדולה  זכות  ידים...  טורח  "בלי  ברענגט:  יונה  רבינו  דער 
זאכן.  זיין צו גרויסע  זוכה  נוצן אייער מויל און  אנשטרענגען מיט אייערע הענט. איר קענט בלויז 
לויבטס די  ואנשי מעשה.  זאכן אויף פרומע אידן, רעדטס מיט כבוד קעגן חסידים  רעדטס שיינע 
מענטשן פון פון די ערליכע געגנטער שפארטס נישט קיין ווערטער צו פארציילן ווי שיין ס'איז ווען 

ווערן א "מיסיאנער" פארן אויבערשטן. וועט  זיך אויף ערליך. איר  מ'פירט 

ווען מיר קוקן אריין אין די תורה טרעפן מיר ווי די צארן פון השי"ת האט גורם 
געווען אז מענטשן זענען געשטארבן פון א מגיפה. משה רבינו האט געזאגט צו 
אהרן הכהן אז ער זאל נעמען די קטורת, און זיך יאגן צווישן די מענטשן אז די 
מגיפה זאל זיך אפשטעלן באצייטנס. " ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד 
בין המתים ובין החיים", און ער האט גענומען די קטורת, און ער האט פארצייט אויף די אידן, און ער 
איז געשטאנען צווישן די לעבעדיגע און די טויטע. די קטורת האט אפגעשטעלט די מגיפה. ס'שטייט 
דארט אז דער מלאך המות האט איבערגעגעבן פאר משה רבינו דעם סוד פון קטורת צו ראטעווען 
מענטשן פון טויט, אזא סוד קען אונז גוט צוניץ קומען אום יום כיפור ווען מיר זוכן די שליסל צו לעבן.

מיר דארפן וויסן וואספארא סארט קטורת מיר קענען ברענגען אז מיר האבן שוין ליידער נישט די 
עבודה פון קטורת, און א מענטש היינטיגע צייטן איז פארבאטן צו ברענגען קטורת. מיר קענען אבער 
יא פארשטיין די סוד פון קטורת וואס האט אפגעשטעלט די מגיפה און געמאכט א הפסק צווישן די 

לעבעדיגע און טויטע.

די תורה זאגט "ובמתכונתו לא תעשו כמוהו"- ס'איז פארבאטן צו מאכן אליינס קטורת מיט די 
זעלבע באשטאנדטיילן וואס מען האט גענוצט אין בית המקדש. דער רמב"ם איז מסביר אין מורה 
נבוכים די סיבה דערצו, ווייל די קטורת האט געהאט אן אויסטערלישע ספעציעלע שמעק וואס איז 
געווען אויסער ווי געווענליך. השי"ת האט געוואלט אז ווען מען שפירט דעם גערוך זאל עס זיין נאר 

אין צוזאמענהאנג מיט די שכינה, קיינער אין דער וועלט זאל נישט האבן דעם זעלבן שמעק.

אז  איז מסביר  בית המקדש? דער רמב"ם  אין  אנגענעמע בשמים  די  פון  איז דער תפקיד  וואס 
פון  המקדש  בית  דעם  געגאנגען  פארביי  איז  מענטש  א  ווען  אויבערשטן.  פארן  כבוד  געבט  דאס 
זיך דערטראגן אן אנגענעמע ריח האט דאס אים געגעבן א געפיל פון אינספיראציע,  וואו ס'האט 
כבוד און ליבשאפט פאר דעם פלאץ. ס'איז געווען די שמעק וואס האט איינגעקריצט אין זיין מח א 

צוגעבונדנקייט צו די הויז פון די שכינה.

מיר זעען פון דעם אז די גאנצע זאך פון קטורת איז אן אויסדרוק פון צוגעבונדנקייט און ליבשאפט 
צו השי"ת, מיט כבוד און שעצונג.

ווי אזוי קען 
מען אפשאפן 
א מגיפה?
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דאס איז דער סוד וואס דער מלאך המות האט איבערגעגעבן צו משה רבינו אז דאס קען אפשטעלן 
די מגיפה. געבן כבוד פארן אויבערשטן איז מציל ממות.

צום  כבוד  ברענגען  מיינט,  השם  קידוש  וואס  איז  דאס  ווערטער.  די  איינקריצן  גוט  דארפן  מיר 
אויבערשטנ'ס נאמען. ווען פנחס האט מקדש השם געווען דעם אויבערשטנ'ס נאמען האט זיך אויך 
אפגעשטעלט די מגיפה. לערנען מיר פון דעם אז צו קענען אנגיין מיט אונזער לעבן דארפן מיר זיין 

אגענטן פארן כבוד פון השי"ת.

מיר דארפן אריינלייגן אונזער עבודה צו דאנקען און לויבן השי"ת פאר אלע זיינע 
חסדים. יום כיפור ווען מיר שטייען קעגן הקדוש ברוך הוא, און די לעצטע קוויטל 
וועט ווערן איינגעקריצט אינעם ספר הזכרונות, וועלן מיר זיך בעטן ביי השי"ת אז 
ער זאל אונז געבן נאך א געלעגנהייט, דאס מאל האבן מיר שוין געכאפט דעם מעסעדזש. מיר ווייסן 
נישט אויב מיר וועלן מצליח זיין אין גרויסן אדער אין קליינעם, אבער עפעס וועט זיך בעזהשי"ת 
רוקן פאראויס אין אונזער לעבן. מיר וועלן רעדן לויב און געזאנג ווערטער מיט כבוד פון השי"ת, פון 
זיין תורה און די תורה פירערס פון אונזער דור אזויווי דו האסט אונז געזאגט: "משה אמת ותורתו 
אמת". וועט דער אויבערשטער זאגן: איך זע אז דו גייסט נוצן דיין מויל צו זינגען מיינע לויבונגען, 
דו פלאנסט צו לעבן פאר מיינעטוועגן, דאן האסטו א תפקיד צו בלייבן לעבן. כ'וועל דיר מוזן געבן 
א מינימום פון נאך א יאר אז דו זאלסט קענען אויספירן מיין שטרעבן אז דו זאלסט מצליח זיין אויף 

דער וועלט!

 בעת שמחה ווען איר ווילט ארויסווייזן
אייער הכרת הטוב פאר השי"ת

אדער ווען איר נוטיגט זיך אין א ישועה

 ניצט אויס די כח פון מזכה זיין
 און טוהן חסד מיט הונדערטער אידן

אריינצוברענגען אין זיי חיות און דעת

צו מנדב זיין "תורת אביגדור" רופט:  845-213-7571
פאר וויליאמסבורג רופט:  929-236-6802

לויט וויפיל געלט אזויפיל קאפיס קענען מיר מאכן

נאך א יאר צו 
נוצן צום גוטן
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האזינו-יום כיפור 
תשפ"א

  קו<ל ביער 
אנכי שומע, אב על בניו 

טאטע, ווי אזוי קענען מיר גיין צו דיר, אז אליך, כי שומרים עומדים על שעריך. טאטע אומעטיג צו זיין אליין. - אבינו אבינו איך נלך קינדער, קומט צוריק אהיים, ווייל עס איז מיר בני בני שובו לביתי, כי אני יחידי בביתי. קינדער געזעסן, אז פון מיר האט איר אזוי פארגעסן. - כה שכחתם. קינדער קינדער, וואו זענט איר זיינע קינדער. - בני בני היכן ישבתם, כי ממני און א געפילדער, א טאטע אין וואלד, זוכט קורא ומתגעגע. א געשריי און א געוואלד, 
די שומרים שטייען ביי די 

טיר. 

עס ליגט אין אייער הענט צו 
ראטעווען תורת אביגדור אידיש עס 
זאל נתפרסם ווערן ווי ביז איצט דורך 

אימעיל און אין די בתי מדרשים  

די 
גליון תורת 

אביגדור אויף די 
גאנצע פרשה וועט בעזרת 
השם ווייטער ערשיינען 

בתפארתו אין די 
קונטרס הגליונות 

לשב"ק
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בקשה שלא לעיין בשעת התפלה

שאלות 
ותשובות
מיט ר' אביגדור
מיללער זצ"ל

שאלה:
פארוואס האט דער אויבערשטער באשאפן שלאף 
פארוואס   - צייט?  די  פאר  שאד  א  ס'איז  אויב 
האט דער אויבערשטער באשאפן הונגער? ס'איז 
האט  פארוואס   - עסן.  צו  צייט  די  פאר  שאד  א 
דער אויבערשטער געמאכט אז מען זאל דארפן 

זאגן אשר יצר? ס'איז א שאד פאר די צייט...

תשובה:
די  פאר  וועלט  די  באשאפן  האט  השי"ת  פארוואס.  זאגן  אייך  כוועל  קשי',  גוטע  א  ס'איז 

איז  מען  אויב  אים  אין  אנערקענען  מענטשן  וועלן  אזוי  ווי  אים.  אין  אנערקענען  צו  ציל 

און  געשעפטן  אייגענע  די  פון  נאר  מען  טראכט  געיעג  טעגליכן  אונעם  פארנומען?  אזוי 

ענק  וועל  "איך  אויבערשטער:  דער  זאגט  דערפאר  אויבערשטער.  דעם  פון  פארגעסט  מען 

צו  וואס  יעצט דארף מען האבן  הונגעריג, דארף מען עסן.  ווערט  פון מיר. מען  דערמאנען 

ווען מען האט שוין דעם שטיקל ברויט וועט מען דאנקען דעם אויבערשטן פאר  עסן, און 

דעם. "וואס וואלט איך געטון אן דעם שטיקל ברויט?" וועט איר אויסרופן צו אים, "איך קען 

וועלט. דער  אויף  אייער תפקיד  ערפילט  איר  דעם האט  מיט  דעם!"  אן  לעבן  נישט 

לאמיר זאגן אז א מענטש איז מיד און אויסגעמוטשעט, דארף ער גיין שלאפן. וועט ער גיין 

שלאפן ווי א קאץ אין גאס?! ניין. אויב ער קען גיין שלאפן ווי א מענטש דארף ער דאנקן 

השי"ת פאר דעם. שלאף איז א ברכה. עס זענען דא גענוג מענטשן וואס זענען קראנק און 

דאס  דעם.  פאר  דאנקען  אים  איר  זאלט  שלאפן  יא  קענט  איר  אויב  שלאפן.  נישט  קענען 

געשמאקע  א  "אה,  מויל:  מיט'ן  ארויס  זאגט  מיד.  אייך  מאכט  ער  פארוואס  סיבה  די  איז 

מאכלים.  געשמאקסטע  די  ווי  בעסער  איז  שלאף  נאכט  גוטע  א  שלאף..."  אנגענעמע 

אינדערפרי שטייט מען אויף אויפגעפרישט ווי א נייער מענטש, מודה אני לפניך וועט איר 

אויסשרייען. קומט אויס אז די שלאף איז דא פאר א ציל צו מאכן מענטשן מער דאנקבאר 

השי"ת. צו 

נדבת השבוע
זכות השבוע נתנדב

לזכות יואל בן שרה )בראך( 
לגמר חתימה טובה ולהצלחה בכל ענינים.

ולזכות נדבן הרוצה בעילם שמו לגח"ט ולהצלחה בכל ענינים


