רבי אביגדור
ענטפערט...

בס"ד

שאלות פונעם המון עם אין אלע ענינים פון יהדות ,השקפה ,עצות,
און נאך ,וואס זענען געענטפערט געווארן דורך
הגה"צ חכימא דיהודאי ,הרב
רבי אביגדור מיללער זצ"ל
ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ראש השנה
תש"פ לפ"ק
גליון פ"ח

ענטפער:

שאלה

וואס מיינט די גמרא ווען
עס שטייט "סימנא מילתא
היא" ,בנוגע צו עסן די
סימנים ראש השנה? וויאזוי
איז עסן מייערן א גוטע
סימן פאר'ן נייעם יאר?

ראש השנה ביינאכט עסן מיר געוויסע גרינצייג ווי מייערן ,וואס
די נאמען פון די גרינצייג הערט זיך ווי א סימן פאר גוטע זאכן.
פארוואס? און דער ענטפער איז אזוי:
עס איז דא א גרויסע קשיא וואס ווערט געפרעגט .פארוואס
דארפן מיר דאווענען? ווען דו טראכסט ,ווייסט דער אויבערשטער
דיינע מחשבות ,איז פארוואס דארף מען עס בכלל ארויסרעדן? עס
קוקט אויס ווי א שאד די כוחות .און אייגנטליך איז עס א גוטע קשיא.

און דער ענטפער איז אז ווען מיר רעדן ארויס די ווערטער פון
תפלה איז דער אויסדרוק סך מער מאכטפול ווי בלויז טראכטן
במחשבה .עס מאכט א גרעסערע איינדרוק אין דיין מחשבה ווען דו זאגסט ארויס די ווערטער .יעצט אויב טוט מען א מעשה ,דאן
איז עס נאך מער מאכטפול .די פעולה ווערט א תפלה .ס'איז א מעשה פון תפלה .ווען מען עסט דעם גרינצייג אדער דער פרוכט
און מען טראכט און מען זאגט אז דער יאר זאל זיין א שנה טובה ומתוקה ,לייגט מען צו א מעשה צו די תפלה ,און אזוי מאכט מען די
תפלה פיל שטערקער.
ווען מען טינקט איין די עפל אין די האניג ,לאמיר זאגן ,און מען זאגט אז דער יאר זאל זיין א שנה טובה ומתוקה ,זאל מען עס נישט
בלויז זאגן ווי עפעס א סארט סגולה פאר א זיס יאר .ניין ,בכלל נישט! די פעולה פון עס איינטינקן אין האניג און אראפבייסן א שטיקל
פון דעם עפל איז זייער א וויכטיגע חלק פון תפלה .די ריכטיגע זאך איז צו טראכטן און זאגן "איך טינק איין די עפל אין די האניג אלס
א תפלה צו דיר ,רבונו של עולם ,ווייל איך וויל דו זאלסט מיר געבן א יאר וואס איז זיס ווי האניג .איך בעט דיר גיב מיר עס .קוק אויף
מיין מעשה אלס א מעשה תפלה .ביטע גיב מיר א זיס יאר ".מען דארף טראכטן די מחשבות.
וואס?! דו גייסט איינטינקן די עפל אין האניג אויפ'ן זעלבן וועג ווי א קליינער חדר-אינגל טינקט איין די עפל?! צו גייסטו סתם אזוי
פארפאטשקען די געלגנהייט?!
יעצט ,אונזער צייט פאר היינט נאכט איז אפגעלאפן ,איז איך וואונטש אייך אלע :תכתבו ותחתמו כולכם לאלתר לחיים ולשלום
בספרן של צדיקים גמורים( .טעיפ )E-247
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ענטפער:

שאלה

אויב אלע דרכי התורה
ברענגען צו שמחה ,פארוואס
איז פרשת כי תבא פול מיט
"תוכחה"  -ווארענונגען אויף
עונשים און צרות?

אין די סאבוועי איז דא א טאוול וואס זאגט "גיב אבאכט וואו דו
טרעטסט!" אבער דער טאוועל איז נישט אייביג גענוג .עס וואלט
געווען בעסער אויב זיי וואלטן געזאגט וואס עס קען געשען אויב
מען גיבט זיך נישט אבאכט וואו מען גייט.

איר ווייסט ,די תורה זאגט אז השי"ת האט גערעדט צו אהרן
הכהן "אחרי מות שני בני אהרן"  -נאך די טויט פון די צוויי קינדער
פון אהרן ,און ער האט געזאגט "ואל יבא בכל עת אל הקודש"  -גיב
אבאכט! דו זאלסט נישט קומען סיי-ווען דו ווילסט אינעם קדשי
קדשים ,ווייל "ולא ימות" ,טאמער יא וועסטו שטארבן .און די חכמים זאגן אונז אז השי"ת האט ספעציעל גענוצט די מיתה פון אהרן'ס
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רבי אביגדור ענטפערט...
צוויי זון און די ווארענונג איז געווען אזוי" :אהרן ,דו וואס ביזט קודש לשם ,דו ,דער ברודער פון משה רבינו ,דער גרויסער און הייליגער
כהן גדול ,זאלסט מיר בעסער פאלגן .דו דארפסט אפהיטן וואס איך זאג דיר ווייל טאמער נישט וועסטו שטארבן פונקט ווי דיינע צוויי
זון זענען געשטארבן ".דאס איז וואס דער אויבערשטער האט געזאגט צו אהרן.
איז דאס א וועג צו רעדן צו אהרן?! אהרן הכהן וואלט ח"ו עובר געווען אויפ'ן דבר השם אן אזאלכע שטרענגע ווערטער?! מען דארף
אים אזוי שטרענג סטראשענען כדי ער זאל אפהיטן די מצות פון די תורה?!
און דער ענטפער איז :ווי מער דערשראקן א מענטש איז פון טון שלעכטס ,אלס בעסער שטייט ער.
וועגן דעם האלט איך אז אויף די גרויסע "בילבארדס" וואס אדווערטייזן ציגארעטלעך וואלט די גרעסטע ווערטער געדארפט שטיין
די ווארענונג איבער די מחלות וואס רייכערן קען ברענגען .אלע אנדערע זאכן קען מען דארט שרייבן אין קליין ...ווייל דער ווארענונג
איז די וויכטיגסטע זאך.
און דערפאר גיבט די תורה אוועק אזויפיל צייט אונז צו זאגן די קאנסעקווענצן פון עובר זיין אויף די תורה .ס'איז זייער וויכטיג! עס איז
גארנישט אויסער שמחה! דער מענטש וואס נעמט אן עולה צו זיין ביי די תוכחה פארדינט א ספעציעלן מי שברך ,ווייל וואס מען זאגט
ביי דעם עליה ברענגט א געוואלדיגע ברכה פאר אלע מענטשן .די תוכחה איז זייער גוט; יעדער זאל זיכער מאכן זיך גוט צוצוהערן
צו די תוכחה .אלע רעפארם אידן זאלן הערן די תוכחה ווייל זיי ברענגען עס אויף זיך דורך זייער אויפפירונג .אידן וואס ווארפן אלעס
אוועק פון אידישקייט זאלן וויסן אז זיי וועלן זיך נישט קענען ארויסדרייען דערפון.
זיי זעען שוין די רעזולטאטן  -די נחת פון זייער קינדער .זיי האבן נישט צופיל קינדער ,די רעפארמער ,אבער זיי זעען שוין די נחת
וואס קומט פון לאזן בחורים און מיידלעך טון וואס זיי ווילן  -זיי רואינירן זייער לעבן .די בתי קברות זענען פול היינט מיט יונגע מענטשן.
קיינמאל בעפאר זענען נישט אזויפיל יונגע מענטשן געשטארבן אומנאטירליך ווי היינט  -די יוגנט באגייט היינט זעלבסטמארד ווי
קיינמאל בעפאר.
דעריבער איז זייער גוט צו דערשרעקן מענטשן מיט די תוכחה ווייל די רעזולטאטן וועלן זיין בלויז שמחה .וועגן דעם איז די
ווארענונגען פון די תוכחה באמת אן אופן פון פארשריפטן פאר'ן לעבן( .טעיפ )772
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ענטפער:

שאלה

דער רב האט געזאגט
היינט נאכט אז מיר זאלן
פארנומען ווערן בעפאר
ראש השנה צו געדענקען
אלע גוטס וואס השי"ת
האט אונז געגעבן זינט
פאריגן ראש השנה .אבער
דארפן מיר נישט אויסנוצן
די צייט וואס איז פארבליבן
צו טראכטן וועגן אונזערע
עבירות און אויפפירונג
פונעם לעצטן יאר און מאכן
קבלות זיך צו פארבעסערן
צום קומענדיגן יאר?

איר געדענקט אודאי אז איך האב געזאגט די ווערטער "אלס א
חלק פון אונזער ארבעט" .באמת איז דא אזוי פיל ארבעט צו טון ,אז
מיר האבן נישט די צייט אין די פארבליבענע זמן ,ביז מארגן ביינאכט
צו טון וואס עס דארף געטון ווערן .אבער צו געדענקען אלע גוטס וואס
הקב"ה האט אונז געגעבן דעם פארגאנגענעם יאר ,און אים דאנקען
פאר דעם איז זיכער זייער א וויכטיגער חלק פון די הכנה.
איז אנשטאט זיך צו זארגן וויאזוי אנצוקומען צו אלעם ,וועל איך
אייך זאגן וואס צו טון .מאכט זיכער צו טראכטן פינף מינוט וועגן דעם
פארלאפענעם יאר  -וועגן אלע גוטע זאכן וואס דער אויבערשטער
האט געגעבן זינט פונקט א יאר צוריק .טוט דאס און איר וועט זיין
א גרויסער מענטש .און דאן טראכט פינף מינוט וועגן קבלות פאר'ן
קומענדיגן יאר .און דאן וועט איר זיין נאך גרעסער .אט די צען מינוט
וועט זיין גאר א גרויסע דערגרייכונג.
אויב נאכן זיצן דא פאר א שעה און אהאלב וועט איר ארויסגיין און
טראכטן פאר פינף מינוט ,זאלט איר וויסן אז איר זענט א זעלטנהייט.
איר זענט א דגול מרבבה  -איינס אין צען טויזנט! קיינער איז נישט
ווי אייך.

ווער טראכט פאר פינף גאנצע מינוט וועגן הכרת הטוב צום
באשעפער פאר'ן פארלאפענעם יאר?! און ווער טראכט פינף מינוט
וועגן קבלות טובות זיך צו פארבעסערן קומענדיגן יאר?! מענטשן רעדן דערוועגן ,אבער דאס אלעס .וועגן דעם האב איך געזאגט
אינעם אנהייב פון אונזער שמועס ,אז אויב מען טוט דאס אפילו אויף א קליינעם מאס ,דאן שיסט מען ארויף און מען איז א קאפ העכער
פון יעדן איינעם( .טעיפ )138#
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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.orgאדער גייט צו  .torasavigdor.orgצו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב
אברהם טיקאצקי שליט"א ,שיקט א פארלאנג צו tikotzky@gmail.com

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות
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בס"ד

די דאזיגע גליון ערשיינט וועכנטליך אין די הערליכע קונטרסים

עונג שבת/גוט שבת שע"י מערכת להתענג
צו באקומען די קונטריסים אויף אימעיל פאר בלויז  $1א וואך קליקט אויפן פאלגענדע לינק
http://goo.gl/forms/S8Ozcjl4K1
אדער שיקט אן אימעיל צו Subscribe@Lehisaneg.com
(אויף אונזער אימעיל ליסטע ווי אויך אויף לדעת ,ערשיינט די גליון מיט צוויי וואכן אפגערוקט)
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