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

ויחי
תש"פ לפ"ק
גליון ק"ב

שאלה

ענטפער:

אויב איינער איז ח"ו
נישט געזונט ,וואס זאל
ער טון די ערשטע זאך?

די ערשטע זאך זאל ער תיכף ומיד בעטן דעם
אויבערשטן פאר הילף .צווייטנס ,ער זאל תיכף זען צו
באקומען די בעסטע באהאנדלונגען דורך עקספערטן
פאר דעם קרענק .און דריטנס" ,ילך אצל חכם" – דאס
איז א גמרא .ער זאל גיין צו א חכם און אים בעטן אז
ער זאל מתפלל זיין פאר אים.

איך וועל איבערזאגן די דריי זאכן:
נומער איינס – ער זאל תיכף בעטן הקב"ה אן קיין פארשפעטיגונג; תפלה איז די ערשטע זאך און עס דארף
נישט נעמען קיין צייט .ער קען עס גלייך טון .ווייל אויב א מענטש טוט נישט תפלה ,מיינט דאס אז ער פארלאזט זיך
אויפ'ן דאקטאר אדער מעדיצין ,און אויף דעם איז געזאגט געווארן "ארור הגבר אשר יבטח באדם" – פארשאלטן
איז דער מענטש וועלכער פארלאזט זיך אויף א מענטש" ,ושם בשר זרעו" – און ער מאכט א בשר ודם פאר זיין
שטארקייט" ,ומן השם יסור לבו" – זיין הארץ קערט אוועק פונעם אויבערשטן .דעריבער פאר דו טוסט סיי-וואס,
רעד צום אויבערשטן.
נומער צוויי – "ורפא ירפא" – די גמרא זאגט" ,מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות" ,פון דא לערנען מיר אז א
דאקטאר האט רשות צו היילן .וואס מיינט אז דער דאקטאר טרעט נישט אריין אינעם אויבערשטנ'ס טעריטאריע
ווען ער פרובירט צו היילן ,ווייל הקב"ה אליינס האט אים באפוילן.
נומער דריי – ער זאל זוכן מסוגל'דיגע תפילות פון איינעם וואס זיינע ווערטער ווערן ספעציעל צוגעהערט ביים
באשעפער :ילך אצל חכם.
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ענטפער:

שאלה

וואס האלט איר זאל זיין
אונזער רעאקציע צו
די 'פען-עם' עראפלאן-
קראך?

די ערשטע זאך איז צו דאנקען דעם אויבערשטן אז
איר זענט נישט געווען דארט – עס איז זייער וויכטיג.
דאס איז איינע פון די גרויסע סיבות פארוואס זאכן
פאסירן אויף דער וועלט" .אין הקב"ה מביא פורעניות
לעולם אלא בשביל ישראל" – סיי וועלכע טראגעדיע
עס פאסירט אויף דער וועלט מיינט עס אייביג כלל
ישראל .און רש"י ערקלערט" :כדי ליראם" –זיי צו
דערשרעקן ,אז זיי זאלן תשובה טון.

וועגן דעם דארף מען די ערשטע זאך טראכטן" :צי פאר איך אמאל אויף א פליגער? יא ,אודאי .און קוק :ברוך
השם ,ברוך השם ,איך בין נאך דא!" יעצט וועט איר אנהייבן צו זאגן" ,הער ,אין רוב פעלער קראכן נישט קיין

פאר הערות שיקט אן אימעיל צו RebAvigdorAnswers@gmail.com

רבי אביגדור ענטפערט...
עראפלאנען ,במילא דארף איך נישט טראכטן וועגן דעם ".ניין! ס'איז א טעות .איר פארפאטשקעט דעם לימוד
פונעם עראפלאן-קראך .דער אינצידענט דארף ריכטיג אויסגענוצט ווערן קונה צו זיין מער הכרת הטוב צו השי"ת.
יעצט ,אויב וועט איר אביסל מער אריינקוקן דערין ,וועט איר געוואויר ווערן אז צוואנציג פרומע אידן וועלכע האבן
געדארפט פארן מיט דעם פליגער ,האבן עס פארפאסט פאר א געוויסע סיבה .דאס מיינט אז דער אויבערשטער
האט זיי ארויסגעדרייט – ס'איז אן אמת'ער פאקט .צוואנציג פרומע אידן האבן געזאלט זיין אויף דעם פליגער .ס'איז
געווען דער יד השם.
אודאי ,זיי אליינס זאלן אייביג – זייער גאנצע לעבן – טראכטן וועגן דעם און זינגען צו הקב"ה .אבער אויך מיר
דארפן דאס שטודירן .עס ליגט אויך אויף אונז עס צו אפצולערנען און זען אז יעדער וואס איז געווען אויפ'ן פליגער
איז געפירט געווארן דורכ'ן אויבערשטן; עס איז שוין פון פאראויס נגזר געווארן דורך השי"ת.
פארוואס איז דאס נגזר געווארן אויף זיי? נאר דער אויבערשטער ווייסט; אבער מיר ווייסן אז ער האט זיי אלע
צאמגעברענגט אויף איין פלאץ ,וואו אלע פון די מענטשן זענען געווען אנגעגרייט צו פארלירן זייער לעבנס און
וועגן דעם איז עס געשען אין יענעם מינוט .גארנישט פאסירט נישט פערצופאל.
זיכער ,אויב זיי קענען כאפן דעם טעראריסט וואס האט איינגעפלאנצט די באמבע דארט ,אויב וואלט זיך עס
געוואנדן אין מיר וואלט איך אים נישט סתם געהארגעט .זיי וואלטן אים געדארפט פייניגן און געבן א לאנגזאמע
טויט ,צו לערנען א לקח פאר אלע טעראריסטן .די פעלקער פון די וועלט זענען משוגע מיט זייער ווייכקייט צו
קרימינאלן ,ספעציעל צו טעראריסטישע קרימינאלן .די פעלקער זענען משוגע.
די ליבעראלן זענען די ערגסטע פיינט פון די זיכערהייט פאר'ן פובליק .און וועגן דעם זאלן מיר אלע שטימען
אקעגן יעדן ליבעראלער פאליטיקאנט .מיר דארפן שטימען קעגן יעדן ליבעראל וואס לויפט פאר אפיס ,ווייל זיי
זענען אונזערע ביטערע פיינט .אלע אידן וועלכע זענען געהארגעט געווארן און וועלכע ווערן ר"ל כסדר געהארגעט
– אידן ווערן כסדר געהארגעט און גארנישט ווערט נישט געטון – איז וועגן די ליבעראלן.
דעריבער ווען א ליבעראל גייט צו די לעגיסלאטור אדער סיי-וואו ער גייט און ער נעמט דארט א זיץ ,ווערט
ער יעצט דיין טויט-פיינט .ער גייט דארט צו האלטן די מערדער אקטיוו אגאנצן צייט ,ווייל די קרימינאלן ווייסן אז
גארנישט וועט נישט פאסירן צו זיי ווילאנג דער ליבעראל איז אין אפיס.
סיי-וויאזוי ,אין צוגאב צו דעם גרויסן לימוד ווי וויכטיג עס איז פאר אונז צו זיין שטרענג אין משפט צו ברענגען
דעם ריכטיגן עונש פאר קרימינאלן – ווייל אז נישט האט די וועלט נישט קיין עקזיסטענץ; אן קיין יוסטיץ קען נישט
זיין קיין זיכערהייט אויף דער וועלט – אבער אין צוגאב צו דעם דארפן מיר לערנען ווי וויכטיג עס איז אייביג צו שטיין
על המשמר מיט יראת שמים .קיינער קען נישט וויסן ווען ער וועט פאר'משפט' ווערן חס ושלום.
א מענטש קען זיך פאקן זיינע רענצלעך און ער איז פול מיט שמחה פאר א פרייליכע רייזע .ער ווייסט נישט אז
ער גייט יעצט צו זיין ענדגילטיגן סוף .און דערפאר דארף א מענטש אייביג זיין גרייט מיט יראת השם .אייביג דארף
א מענטש טראכטן" ,ווער ווייסט וואס עס קען געשען?"
און איר ווייסט ווען איר דארפט טראכטן דערוועגן? ווען איר פאלט תחנון" .רחום וחנון חטאתי לפניך" – איך האב
געזינדיגט פאר דיר ,רחמנות'דיגער באשעפער" ,ה' אל באפך תוכיחני" – איך בעט דיך ,שטראף מיך נישט מיט
דיין צארן .בעט כסדר ווען איר פאלט נפילת אפים! וועגן דעם פאלט מען אויפ'ן פנים – דו בעטסט יעצט רחמים!
זאג מיר נישט אז דו האסט שוין געדאוונט .אפשר האט עס נישט געהאלפן; אפשר טראץ דיינע תפילות איז די
משפט ארויסגעגאנגען .איז דו דארפסט פאלן אויפ'ן פנים תחנון און זיך בעטן – א פאר'משפט'ער מענטש פאלט
אויף זיין פנים און ער ברעכט אויס מיט תחנונים – "איך בעט דיר באשעפער; ביטע שטראף מיך נישט אין דיין צארן".
וועגן דעם איז עס "תחנון" – מען בעט זיך! "באשעפער ,ביטע ,ביטע ,ציה צוריק פון די גזירה!"
עס איז אזוי וויכטיג צו זאגן אייביג תחנון מיט אן אויסשריי .יעדע מאל ,שריי דיך אויס צו השי"ת .עס איז זייער
וויכטיג .קיינער קען נישט וויסן וואס ווארט אויף אים .און דערפאר לוינט זיך צו בעטן פון פאראויס און שרייען צום
באשעפער( .טעיפ )720
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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  ,torasavigdor@gmail.comאדער 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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