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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
קומען  איר  וועט   – נסיון  א  איז  כל,  ערשטנס  האריקעין,  די 

הערן דעם שיעור היינט?... זיי זאגן אז ס'קען קומען א האריקעין 

איר  זענט  טראצדעם  און  אנגעצויגן,  און  נערוועז  איז  יעדער  און 

געקומען. איר באקומט מער שכר פאר דעם. "לפום צערא אגרא" 

– לויט וויפיל אנשטרענגונג עס פארלאנגט זיך, אזוי וועט זיין דער 

שכר.  

"ובכן תן פחדך השם  די האריקעין לערנען מיר  פון  צווייטנס, 

אלוקינו על כל מעשיך" – רבוש"ע, לייג דיין פחד אויף די גאנצע וועלט. השי"ת טוט עס צו מאכן א פחד. מען דארף מורא האבן 

פאר השי"ת. א האריקעין, חס ושלום – עס וואלט געקענט זיין סך ערגער. עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז ס'איז גארנישט 

געשען, ס'איז שטיל און רואיג, ברוך השם. אבער די שרעק פון די האריקעין איז גענוג. דער פחד פון די האריקעין איז גענוג צו 

טוישן א מענטש, אויב איז מען גענוג קלוג אויסצונוצן דעם געלעגנהייט.  

איר ווייסט, איך זאג אייביג, ס'איז דא א דין אין די תורה פון דעם בן סורר ומורה, א קינד וואס איז ווידערשפעניג, ער גנב'עט 

פון זיינע עלטערנ'ס געלט און קויפט פלייש און וויין. איז זיינע עלטערן קענען אים ברענגען צום בית דין און זיי שלאגן אים, זיי 

געבן אים מלקות. און אויב טוט ער עס א צווייטע מאל, ברענגען אים זיינע עלטערן נאכאמאל צום בית דין און מען הארגעט 

זיי  ווארפט אויף אים שטיינער. אלע מענטשן פונעם שטעטל קומען און  יונגל פון צוועלף יאר אלט. און יעדער  אים. א קליין 

ווארפן אויף אים שטיינער און מען הארגעט אים. 

יעצט דער דין פון סורר ומורה האט אזויפיל תנאים אין די גמרא – אזויפיל באדינגונגען וואס מוזן ערפילט ווערן כדי מען 

זאל אים קענען הארגענען, אז געוויסע זאגן אז עס איז קיינמאל נישט פארגעקומען. ס'איז אזוי שווער צו ערפילן ווייל עס זענען 

דא אזויפיל פארשריפטן, אז ס'איז קיינמאל נישט אויסגעפירט געווארן. אבער אויב ס'וואלט קיינמאל נישט געקענט געשען – 

פארוואס שטייט עס אין די תורה?

דער ענטפער איז אז אלע קליינע קינדער וואס לערנען חומש, אלע קליינע יונגלעך אין חדר, זענען דערשראקן צום טויט 

דערפון. זיי לערנען דעם חומש מיט זייער רבי, און זיי זענען דערשראקן. אה, ס'איז געוואלדיג! דער לימוד איז וואונדערליך 

– צו זיין דערשראקן פון זיין שלעכט! "אויב איך בין שלעכט, קען דאס געשען צו מיר" טראכט דער יונגל. ער ווייסט נישט די 

לומדות אין מסכת סנהדרין, די אלע איינצלהייטן און תנאים, די חומרות וואס מאכט עס אוממעגליך. עס ווייסט נישט דערוועגן. 

און צו זיין דערשראקן איז א מורא'דיגע זאך. לערנט אייך מורא צו האבן פון השי"ת!

און דעריבער, ווען מיר לערנען די יסודות פון די תורה, אפילו אויב ס'איז זאכן וואס קענען נישט געשען היינטיגע צייטן, אבער 

דער פאקט אז ס'איז אמאל געשען, איז א געוואלדיגע געלעגנהייט. 

לאמיר זאגן ס'איז אמאל געשען אין אייראפע. א שרעקליכער חורבן האט אמאל פאסירט אין אייראפע. און מיר דארפן 

מורא האבן. איר ווייסט, איך בין געווען אין אייראפע בעפאר עס איז געשען. איך בין דארט געווען. קיינער האט נישט געטראכט 

אז עס וועט געשען. קיינער האט נישט גע'חלומ'ט דערפון. אז זיי וועלן אפווישן גאנצע שטעט?! זיי האבן גענומען מענער פון 

יעדן שטעטל ארויס צו די פעלדער און זיי אראפגעשאסן. זיי האבן זיי געשאסן צום טויט. און דריי וואכן שפעטער זענען זיי 

צוריקגעקומען און ארויסגענומען אלע פרויען, און זיי אלע געשאסן ר"ל. זיי האבן געשאסן די מענער און די פרויען. אין געוויסע 

פלעצער האבן זיי געמאכט לעכער אין דער ערד, און זיי האבן אריינגעלייגט די מענטשן אינעם לאך, און זיי דארט געשאסן. 

שופטים
תשע"ט לפ"ק

גליון פ"ה

RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו

בס"ד

וואס קענען מיר לערנען 
פונעם האריקעין וואס 
האט געדארפט היינט 

קומען?

שאלה



רבי אביגדור ענטפערט...

ווער האט בכלל גע'חלומ'ט פון אזא זאך?! און בעפאר מען האט זיי געהארגעט, די אידן זענען געווען באהאלטן אין זייערע 

הייזער און געהונגערט. זיי האבן געהונגערט און געווען דערשראקן צום טויט. און די דייטשן זענען ארומגעלאפן דעם שטעטל 

קלאפן אויף די טירן. די דייטשן האבן געקלאפט אויפ'ן טיר, "גיב מיר ענקער קינד!" "מיין קינד?!" "יא, גיב מיר ענקער קינד. אויב 

נישט, וועל איך אייך שיסן אויפ'ן פלאץ." און די דייטשן האבן גענומען די קינדער און זיי געלייגט אין די 'בעק' פון א טראק, און זיי 

זענען ארויסגעפארן מיט'ן טראק צו די וועלדער. און אויפ'ן וועג ארויס צום וואלד, האבן זיי גענומען דעם 'עקזאסט' פייפ וואס 

שיסט ארויס די געז פונעם טראק, און זיי האבן געמאכט אז די געז זאל צוריק אריינגיין אין די בעק פונעם טראק, און די קינדער 

וואלד. און דאן איז די טראק צוריקגעקומען  זיי זענען ארויסגעווארפן געווארן אין  זענען ר"ל פארגאזט געווארן צום טויט. און 

צו ברענגען נאך קינדער. די דייטשן זענען ארומגעלאפן מיט זייערע גאנס, שלעפנדיג קינדער פון זייער מאמע'ס הענט, זיי צו 

פארגאזן. ווער האט בכלל געקענט חלומ'ן פון אזא זאך?! א משוגענע וועלט! אין אונזער ווילדסטע חלומות וואלטן מיר נישט 

געטראכט אפילו ענליך צו דעם. 

"מענטשן  ווי פאלגענד:  געזאגט  ישיבה האט  די אלטע מירער  אין  זכרונו לברכה,  זאגן. דער מירער משגיח  אייך  מוז  איך 

האבן אינגאנצן פארגעסן וועגן דעם גיהנם" - אפילו פרומע אידן האבן אויפגעהערט צו רעדן וועגן דעם גיהנום. "דעריבער האט 

הקב"ה  געגעבן א קליינעם ביישפיל פונעם גיהנם אויף דער וועלט." דאס האט ער געזאגט. אז ס'איז געווען א קליינע ביישפיל 

ווי דעם. אבער ס'איז א ביישפיל. און מיר דארפן טראכטן  גיהנום איז סך ערגער  גיהנום; די  נישט  וועלט.  פון גיהנום אין דער 

דערוועגן. 

מיר זענען דא, מיר האבן הנאה פון אלע לוקסוסן, מיט היפש צו עסן. מיר האבן פרייהייט, מיר האבן זיכערהייט, מיר האבן 

גלייכבארעכטיגונג, אלעס – און דארט האבן זיי פארברענט אידן. זיי אומגעברענגט אין שרעקליכע, ברוטאלע וועגן. און מיר 

מיר לערנען זיך דעם ליי  דארפן טראכטן, פארוואס זענען מיר בעסער פון זיי? דעריבער דארפן מיר זאגן "רבונו של עולם,

מוד מורא צו האבן פאר דיר. מיר פרובירן אויסצונוצן אונזער לעבן בעסער, בלויז צוליב דעם." מיר דארפן אייביג טראכטן 

דערוועגן. מען דארף טראכטן "פארוואס זאלן מיר זיין די איבערלעבער, ווען זיי זענען אזוי שרעקליך פארניכטעט געווארן?" 

און דער ענטפער איז "איך דארף לערנען פון דעם ביישפיל. דער לימוד, וואס דאס האט צוגעשטעלט, דורך דעם שרעקליכן 

קאטאסטראפע אין אייראפע דארף איך לערנען וויאזוי אויסצונוצן מיין לעבן, און איך דארף זאגן, 'איך גיי דיר דינען באשעפער, 

און זיך פארבעסערן אלע טעג פון מיין לעבן צוליב דעם'."

דעריבער איז נישט קיין חילוק אויב ס'איז א חורבן אין אייראפע אדער א האריקעין אין אמעריקע, דארף מען מאכן זיכער 

צו זען השי"ת, און באקומען מער און מער יראת שמים, צו מורא האבן פון אים, אלע טעג פון אונזער לעבן. די גמרא זאגט אונז 

)יבמות ס"ג, ע"א( אז "אין פורעניות באה לעולם אלא בשביל ישראל" – אלע אומגליקן וואס קומען אויף דער וועלט איז נאר צוליב 

די אידן. די האריקעין איז פאר די אידן. די ערד-ציטערניש איז פאר די אידן. די האלאקאסט איז פאר די אידן. און רש"י זאגט "כדי 

)#201-E ליראם" – זיי צו מאכן מורא האבן, כדי זיי זאלן תשובה טון. )טעיפ

kl

ענטפער:
דארפסט  דו  לאנג?!  אזוי  נעמען  חתונות  דארפן  פארוואס 

דו  ווייל  בלויז  געזונט  זייער  רואינירן  צו  מענטשן  הונדערטער 

ווילסט מאכן א חתונה? מענטשן דארפן אהיימגיין פרי – ס'איז א 

פארברעך אויפצוהאלטן צוויי הונדערט מענטשן ביז אזוי שפעט 

מענטשן  הונדערט  צוויי  וועלן  טאג  קומענדיגן  דעם  ביינאכט! 

באלעסטיגט  עס  דיר.  צוליב  גייסטער  ווי  אויסקוקן  און  ארומגיין 

דאס הארץ און די נירן. עס איז צופיל!

א  פון  אפילו  ערווארטן  צו  צופיל  איז  עס  אז  איז  אמת  דער 

גוטער פריינד. אפילו א גוטער חבר זאל זיך ארויסגליטשן! מען דארף אפילו נישט צוגיין זיך צו אנטשולדיגן. ווייל דאן וועט ער 

זיין ברוגז אויב דו  וועט אויך  זיין ברוגז? דיין קערפער  וועט  דיך אויפהאלטן. סתם גליטש זיך ארויס און פארגעס דערפון. ער 

בלייבסט, און ס'איז וויכטיגער צו זיין א פריינד פאר די אייגענע קערפער.
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סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות

די שאלות ותשובות זענען איבערגעטייטשט געווארן אויף אידיש לזכות את הרבים. צו באקומען טעגליך אין אימעיל די ארגינעלע שו"ת )ענגליש(, און סוף וואך א פולע 
שמועס אויף די פרשה, שיקט א פארלאנג צו info@torasavigdor.org, אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב 

 tikotzky@gmail.com אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו

וואס האלט איר וועגן 
חתונות וואס פארציען 

זיך ביז שפעט אין די 
נאכט?

שאלה
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 בס"ד

 יםקונטרס עכרליהע ן דיאי יךוועכנטל ערשיינט גליון די דאזיגע

 מערכת להתענגשע"י גוט שבת /שבת עונג
 קליקט אויפן פאלגענדע לינק  ךא ווא $1פאר בלויז  ימעילים אויף אצו באקומען די קונטריס

http://goo.gl/forms/S8Ozcjl4K1 

 Subscribe@Lehisaneg.com אדער שיקט אן אימעיל צו

 (רוקטאפגעצוויי וואכן מיט י גליון ד יינטערשדעת, אויף ל ווי אויךע אימעיל ליסטונזער א ףאוי)

 כל טוב




