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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
זיין פאר'ן עתיד. מען דארף בעטן  זיכער, מען דארף מתפלל 

הקב"ה פאר א לאנג לעבן אפילו ווען מען איז נאך יונג, ווייל ס'איז 

וויכטיג וואס עס געשעט אין די יונגע יארן. צומאל געשעט עפעס 

חלילה אין די יונגע יארן וואס וועט מאכן אוממעגליך צו לעבן לאנג. 

זאל  קינד  א  אפילו  אודאי.  לעבן,  לאנג  א  פאר  בעטן  דארף  מען 

בעטן פאר א לאנג לעבן, און צו בעטן פון פאראויס אויף קינדער, 

הונדערט פראצענט. ער זאל בעטן פאר אסאך זאכן פון פאראויס, 

און די בעסטע צייט צו בעטן איז בעפאר מען טרעפט זיך אין פראבלעמען. 

ווען איוב איז געווען אויף צרות האבן אים זיינע חברים געפרעגט "היערך שועך לא בצר" – האסטו אפגעראכטן תפילות נאך 

פאר די צרות זענען געקומען? וואס מיינט, האסט געווארט ביז יעצט צו בעטן? איר הערט די באשולדיגונג?! 

די צייט צו שרייען צום אויבערשטן איז ווען מ'איז געזונט! דאן זאגט דער אויבערשטער, קוק, דער מענטש איז געזונט און ער 

שרייט צו מיר, במילא וועל איך זען אז ער זאל בלייבן געזונט. אבער אויב א מענטש ווארט ביז חס ושלום... און דאן הייבט ער אן צו 

בעטן, עס העלפט אויך, אבער עס האט שוין נישט דעם זעלבן כח ווי ווען מען בעט ווען מען איז געזונט. ווען א מענטש איז יונג און 

געזונט, "זכור את בוראך בימי בחורתך" – געדענק דיין באשעפער ווען דו ביזט יונג!

אודאי, ווען מען איז אלט און אלע ביינער טוען שוין וויי – אלט איז נישט גוט, ווייסט איר – די ביינער טוען וויי, און די אויגן זענען 

זייער  אים?  געדענקסט  דו  אויבערשטן,  צום  יעצט שרייסטו  און  זאכן שטערן.  גוט, אסאך  נישט  שוין  די מאגן ארבעט  און  שוואך, 

גוט, ס'איז זייער א גוטע זאך, אבער וויפיל בעסער איז ווען מען איז פול מיט זאפט און די געלענקן רוקן זיך געשמירט, און אלעס 

ארבעט גוט, און דעמאלטס רופט מען צום אויבערשטן! "זכור את בוראך בימי בחורתך", געדענק אים ווען דו ביזט יונג, דאס איז 

די בעסטע זאך.

אודאי זאל מען בעטן ביים אויבערשטן אויף אלעם, אפילו לאנג בעפאר מען דארף עס. 
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ענטפער:
די חכמה   – ביתה"  נשים בנתה  "חכמת  איז  און דער ענטפער 

פון א פרוי איז וואס בויט אויף איר הויז. יעצט, דאס איז נישט קיין 

איר  טון.  צו  עס  וויאזוי  לערנען  דארף  מען  ווייל  ענטפער  גרינגע 

מאל  אסאך  זאגן.  ווילט  איר  וואס  פאראויס  פון  פלאנירן  דארפט 

שפירט מען אז מען דארף עפעס זאגן אויפ'ן פלאץ. ניין! ווארט ביז 

איר קענט עס זאגן מיט חכמה. און אסאך מאל וועט איר מיט דעם 

אויפטון וואס איר וואלט נישט געקענט אויפטון אנדערש. 

צומאל קען א פרוי וועלן אז איר מאן זאל ארויסגיין לערנען אין בית מדרש ביינאכט און ער זיצט מיט זיין פיס ארויף ביים טיש 

און ליינט א צייטונג. אזוי בטל'ט ער אפ זיינע נעכט. דארף מען ווארטן אויף א געלעגנהייט און מען לאזט פאלן א באמערקונג, "מר. 

קאהן פון די נעקסטע טיר איז אזא וואוילער שכן. איך זע ער איז א איידעלער מענטש; יעדע נאכט גייט ער ארויס לערנען אין בית 

המדרש". דאס אלעס; רעדט נישט קיין ווארט מער פון דעם. לאזט סתם די ווערטער אביסל אריינזינקען. 

תולדות
תש"פ לפ"ק

גליון צ"ו

RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו

בס"ד

זאל א מענטש מתפלל זיין 
פאר קינדער אפילו יארן 
בעפאר מען איז חתונה 

געהאט?

שאלה

וויאזוי קען מען ערמוטיגן 
א מאן אדער קינד צו ווערן 

בעסער, אן ווערן סתם א 
נודזש?

שאלה



רבי אביגדור ענטפערט...

איך וועל אייך אויך געבן נאך אן עצה. צומאל ווען אייער מאן טוט יא איין גוטע זאך, מאכט זיכער אים אויסצולויבן. אזוי וועט איר 

ווייל דירעקטע באפעלן העלפן  וועגן  וועט איר דארפן טרעפן קלוגע און איידעלע  אים ערמוטיגן עס צו טון נאכאמאל. סיי-וויאזוי, 

געווענליך נישט און עס ברענגט נאר רייבערייען. )טעיפ #239(
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ענטפער:
נישט  איז  אויך אז ער  צי מיינט איר  זיין טאטע'ס ערליכקייט?  און 

בלויז  איר  זענט  פארוואס  צדקות?  טאטע'נס  זיין  פון  נשפע  געווארן 

באזארגט וועגן זיין מאמע'ס השפעה?

און דער ענטפער איז אז ער איז יא נשפע געווארן. ער איז נשפע 

זיין מאמע און סיי  געווארן פון ביידע. עשו איז נשפע געווארן סיי פון 

פון זיין טאטע. אבער ער האט נישט אויסגענוצט דעם איינפלוס. עשו 

האט נישט געדארפט זיין א רשע. 

יעקב אבינו האט אויסגענוצט די השפעה צו ווערן זייער גרויס. און 

איך   – ווי  מענטש,  נידריגער  א  מיינט,  איר  ווי  געווען  נישט  איז  עשו, 

וויל נישט זאגן ווי וועם ווייל איך וויל נישט באליידיגן עשו. אבער עשו 

ווערט באשולדיגט פאר'ן נישט אויסנוצן צו ווערן וואס ער וואלט ווען 

געקענט. ער האט געהאט די געלעגנהייט אויסצונוצן די השפעה פון 

און  גענוג אויסגענוצט.  נישט  און ער האט עס  זיין מאמע און טאטע, 

דערפאר ווערט ער באשולדיגט. זייער א גרויסע באשולדיגונג. פאר 

דעם ווערט ער גערופן א רשע. ער איז אויפגעוואקסן אין אזא הייליגע שטוב און פארפאטשקעט די געלעגנהייט זיך צו לערנען פון די 

צוויי גרויסע פערזענליכקייטן יצחק און רבקה?! וואספארא שרעקליכע פארלוסט! דעריבער איז עס נישט קיין קשיא פון זיין מאמע 

אדער זיין טאטע. מאמע אדער טאטע, ס'איז די זעלבע זאך. יצחק און רבקה האבן געטון וואס זיי האבן געהאט צו טון. ס'איז בלויז א 

)E-222# קשיא פון עשו וואס האט נישט אויסגענוצט די געלעגנהייט וואס ס'איז אים געגעבן געווארן. )טעיפ
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ענטפער:
הרע  עין  הרע.  עין  וועגן  גערעדט  מאל  עטליכע  שוין  האב  איך 

אנדערע  פון  פארנט  הצלחה  זיין  ארויס  ווייזט  מענטש  א  ווען  איז 

וויי  טוט  עס  זען.  צו  אנדערע  פאר  עשירות  זיין  צייגט  ער  מענטשן. 

פאר אנדערע מענטשן. ביזטו אזוי אומסענסיטיוו צו די געפילן פון 

אנדערע?! עס טוט וויי פאר אנדערע מענטשן. דאס אלעס. ס'איז א 

צער. נישט יעדער איז אזוי סוקסעספול ווי דו ביזט. איז מאך זיכער 

נישט צו ווייזן דיין גוט מזל פארנט פון אנדערע.

וועגן דעם ווען מען גייט אויפ'ן גאס און דא זיצט א מענטש אין א ווילטשעיר, ער קען מער נישט גיין, אמאל פלעגט ער קענען גיין 

אויפ'ן גאס פונקט ווי דו. ווען מען קומט נאנט צו אים זאל מען פארשטאטערן דאס גיין. וואק שטאט ווען דו גייסט אים דורך. מען דארף 

אבאכט געבן אויף זיינע געפילן. דו גייסט ארויסווייזן דיין גוט מזל פון האבן צוויי פול-פונקציאנירנדע פיס פארנט פון דעם מענטש?! 

ווען מען האלט שוין ווייטער און ער קען דיר מער נישט זען, דאן קענסטו נאכאמאל גיין שנעל. 

און בדרך אגב, לאז נישט דורך דעם וויכטיגן געלעגנהייט צו דאנקען השי"ת אז דו קענסט יא וואקן. און זאג עס ארויס מיט'ן מויל. 

זאג עס ארויס, "איך דאנק דיר באשעפער פאר מיינע געזונטע פיס. איך בין אזוי  טראכט נישט סתם די ווערטער. דאס איז עצלות. 

פרייליך אז איך קען גיין און איך דארף נישט נוצן א ווילטשעיר ארומצופארן". אבער ווען דו גייסט אים דורך, גיי שטאט. ער זאל דיר 

די  באטראכט  אין  נעמען  אייביג  דארף  מען  און  געפילן  האט  מענטש  א  שטארקייט.  דיין  ארויסווייזנדיג  דורכ-מארשירן,  זען  נישט 

געפילן. וועגן דעם איז זייער וויכטיג קיינמאל נישט ארויסצואווייזן די אייגענע הצלחה פאר יעדן איינעם. ס'איז א צער, און מען טאר 

)E-172# נישט מצער זיין אנדערע מענטשן. זיי נישט מצער אנדערע מענטשן מיט דיין הצלחה, מיט דיין גליקליכקייט. )טעיפ
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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

אויב ס'איז אמת וואס דער 
רב האט היינט געזאגט אז 

א מאמע קען האבן אזא 
וויכטיגע איינפלוס אויף 
א קינד'ס רוחניות'דיגע 

אנטוויקלונג, פארוואס איז 
עשו אויפגעוואקסן אזוי 
שלעכט? פארוואס האט 

רבקה'ס ערליכקייט אים נישט 
געמאכט אויפוואקסן בעסער?

שאלה

וואס איז די זאך מיט "עין 
הרע" וואס איך הער אלץ 
מענטשן רעדן דערוועגן?

שאלה
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רבי אביגדור ענטפערט...

 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




