
קרח  פון  אויפשטאנד  דער  איבער  וואך  די  פון  סדרה  די  לייענט  מען  ווען 
איז  און דאס  ואבירם.  דתן  פון  נעמען  די  מיר דארט  רבינו טרעפן  קעגן משה 
געווען  לאנג  פון  שוין  צוויי  די  זענען  ווייסן  מיר  ווי  לויט  וואונדער,  קיין  נישט 
זיי  האבן  עפעס,  געקאכט  זיך  האט  עס  ווען  און  רבינו,  משה  פון  קעגנער 
“מי שמך  געזאגט:  זיי  האבן  מצרים  אין  נאך  אנרופן.  זיך  זאלן  וואס  ערשטע  די  זיין  געדארפט 
לאיש שר ושופט עלינו”, ווער האט דיר געשטעלט צו הערשן איבער אונז, )שמות י”ג ב.( און 
זיי האבן זיך נישט באגנוגנט מיט ווערטער, נאר זיי האבן געהאט בדעה אים צו הרגענען דורכ’ן 

אים פארמסר’ן.

ישראל  בני  די  געפירט  האט  ער  ווען  רבינו  משה  קעגן  גיין  צו  געווען  ממשיך  האבן  זיי 
“איז  אפגערעדט:  זיך  האבן  זיי  ווען  סוף  ים  ביים  השי”ת  דערצערנט  האבן  זיי  מדבר.  אין 
דען נישט דא גענוג מצבות און מצרים, פאר דעם האסטו אונז ארויסגענומען פון מצרים, צו 
שטארבן דא?” שפעטער ווען די מן איז געפאלן און משה רבינו האט קלאר געזאגט אז מען 
שבת  אום  פאלן  נישט  וועט  מן  די  אז  און  טאג  קומענדיגן  אויפן  מן  אוועקלייגן  נישט  זאל 
וואס  ישראל  בני  די  פון  געווען  זיי  זענען  וואך  פאריגע  און  צוגעהערט.  נישט  זיך  זיי  האבן 

המרגלים. חטא  נאכן  מצרים  קיין  צוריקצוקערן  זיך  פירער  נייע  א  פאר  געבעטן  האבן 

צוגעשטעלט  זיך  האבן  אבירם  און  דתן  פארוואס  פרעגן  אייך  זאל  איינער  ווען  דערפאר 
צוגעכאפט  זיך  האבן  זיי  נישט?!  פארוואס  ענטפערן:  מען  וועט  אויפשטאנד  ביים  קרח  צו 
אים  און  רבינו  משה  אראפצוקלאפן  אונטערגעקומען  זיי  איז  וואס  געלעגענהייט  יעדע  צו 

פירערשאפט. זיין  אונטערברענגען 

סיבה  אנדערע  אן  גאר  מיר  זעען  חז”ל  אין  אריין  קוקן  מיר  ווען  אבער 
פארוואס דתן און ואבירם זענען מיטגעשלעפט געווארן מיט קרח ועדתו. דער 
ער  אז  מיר  פארשטייען  קרח  ואבירם”,  ודתן  קרח...  “ויקח  אן:  הייבט  פסוק 
האבן  וואס  אנגעשלאסן,  זיך  זיי  האבן  פארוואס  ואבירם,  דתן  אבער  סיבות,  זיינע  געהאט  האט 
פאר  איז  וויי  לשכינו’,  אוי  לרשע  ‘אוי  איז:  חז”ל  פון  ענטפער  דער  און  דערפון?  געהאט  זיי 
פארלוירן  האבן  ואבירם  דתן  ד(.  )תנחומא  שכן.  זיין  פאר  איז  וויי  און  מענטש  דעם שלעכטער 
קרח. מיט  שכנים  געווען  זענען  זיי  ווייל  וועלט  יענער  אויף  און  וועלט  דער  אויף  לעבן  זייער 

 וואס איז דער פראבלעם פון האבן שייכות מיט
נארישע מענטשן וועלכע פירן זיך אומריכטיג?

תורת 
אביגדור
משיעורי ליל שישי של הגה"צ רבי אביגדור מיללער זצ"ל
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שכנים איינער 
נעבן צווייטן
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יעדן  פאר  געגעבן  האט  אויבערשטער  דער  אז  געלערנט  מיר  האבן  במדבר  פרשת  אין 
און  משכן  דעם  ארום  נחלה  זייער  באקומען  האט  לוי  שבט  מדבר.  אינעם  נחלה  זיין  שבט 
דער  אין  געווען  איז  געצעלט  קרח’ס  לויים.  די  ארום  נחלה  א  באקומען  האט  שבט  יעדע 
ראובן  שבט  פון  ואבירם  דתן  און  זייט,  דרום  די  ביי  לויים  די  צווישן  קהת,  פון  אפטיילונג 
זייער  געווען  זענען  געצעלטן  צוויי  די  אז  אויס  קומט  דרום  אויף  געווען  אויך  זענען  וועלכע 
נאנט איינע צום צווייטן. טראץ די צוטיילונג צווישן איין שבט און צווייטן האבן דתן ואבירם 
זיין  ארויסגעריקט  האט  קרח  און  ראובן  פון  מחנה  די  אויסער  געצעלט  זייער  ארויסגעריקט 

שכנים. געווען  זענען  זיי  אז  אויס  קומט  קהת,  פון  מחנה  די  אויסער  געצעלט 

זיי  זענען  רבינו  משה  פאר  אפגעטון  אלץ  האבן  אבירם  און  דתן  וואס  חילוק  קיין  נישט 
די  געווען  ונשמע און מקבל  זיי האבן געזאגט נעשה  פון בני ישראל.  געווען א חלק  נאכאלץ 
גאנץ  מיט  אינאיינעם  ישראל  ארץ  אין  אריין  וואלטן  אייניקלעך  און  קינדער  זייערע  תורה. 
כלל ישראל. אבער דא מיט זייער שלעכטע שכן האבן זיי פארשפילט זייער לעבן. חז”ל זאגן 

דורות. זייערע  און  לעבן  זייער  פארלענדט  האט  שכן  זייער  פון  השפעה  די  אז  קלאר 

ויקרא  פרשת  אין  רשע.  א  שכן  א  פון  ביישפיל  א  נאך  ברענגען  ענק  וועל  איך 
זיי  אז  און  ישראל,  בני  די  פאר  לאנד  דאס  צוגעזאגט  אויבערשטער  דער  האט 
באקוועמע  זיין  אין  מענטש  א  זיך  זיצט  ציגל.  פון  הייזער  אין  באזעצן  זיך  וועלן 
ער  זעט  בליק  נענטערן  א  מיט  ווענט.  זיינע  אויף  סימן  א  פלוצלינג  באמערקט  ער  ווען  הויז 
איז  דאס  יא,  אז  באשטעטיגט  וואס  כהן  דעם  רופט  ער  צרעת.  א  פון  סימנים  זענען  דאס  אז 
ווירקליך א צרעת. וואס איז יעצט? נאך א שטיק צייט ווארטן דארף ער ארויסהאקן די טמא’נע 

מ.(. י”ד  )ויקרא  הנגע”  בו  אשר  האבנים  “וחלצו  פסוק  אין  שטייט  עס  ווי  שטיינער, 

ער  בשעת  און  שטיינער  די  ארויסצורייסן  אן  הייבט  און  האק  א  ברענגט  מענטש  דער 
ארבעט טרעפט ער זיך אין שטוב פון זיין שכן וואס מאכט א געוואלד: “וואס טוסטו דא? דו 

וואנט!” מיין  אויף  ברעכסט 

איז  נגע  דער  “אבער  כהן.  פונעם  באפעל  אויפן  דאס  טוט  ער  אז  זיך  פארענטפערט  ער 
עבירות?!”  דיינע  פאר  ליידן  איך  דארף  “פארוואס  ער,  טענ’ט  זייט”,  מיין  אויף  נישט 

חז”ל  שטיינער.  די  ארויסציען  דארפן  זיי  און  האבנים,  את  וחלצו  זאגט:  פסוק  דער  אבער 
ווייזן  צו  קומט  ‘ו’  דער  נאר  די שטיינער?  ארויסציען  ‘אים’  לאז  ‘זיי’?  דער  איז  ווער  פרעגן: 

וואנט. דעם  צונעמען  דארפן  די שכנים  ביידע,  זיי  אז 

שכן  אומשולדיגער  דער  אפילו  אז  ‘ו’  דעם  צוגעלייגט  אויבערשטער  דער  האט  פארוואס 
ווייסן אז א נגע קומט נישט אויף א מענטש אומזיסט. אויב ער האט א  זאל מוזן ליידן? מיר 
צרעת איז א סימן אז עפעס נישט גלאטיג איז פארגעקומען ביי אים, ער ווערט געשטראפט 
וואס  אבער  טאקע,  אים  זיך  קומט  נגע  דער  ריכטיג.  נישט  געטון  האט  ער  וואס  עפעס  פאר 
שכן  דער  לשכינו’.  אוי  לרשע  ‘אוי  חז”ל:  זאגן  דעם  אויף  שכן?  אומשולדיגער  זיין  מיט  איז 
אכטונג  געדארפט  בעסער  ווען  וואלט  ער  שכן,  א  איז  ער  ווייל  נאר  געשטראפט  ווערט 
א  נעבן  זיין  פון  שעדליכקייט  די  ארויס  מיר  לערנען  דא  פון  וואוינט.  ער  וועמען  נעבן  געבן 

וועמענ’ס 
שטיינער?
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נעבן  וואוינען  פארן  געשטראפט  ווערן  איר  וועט  שפעטער  אדער  פריער  סביבה.  שלעכטע 
מענטש! ריכטיגער  נישט  דעם 

נאר  היטן,  זיך  דארף  מען  וואס  וואוינט  מען  וועמען  מיט  נאר  נישט  ס’איז  און 
אין משלי:  זאגט  אין בארירונג. שלמה המלך  וועלכע מענטש מען קומט  סיי  מיט 
מיט  אנצוטרעפן  זיך  בעסער  ס’איז  ואל כסיל באולתו”,  “פגוש דוב שכול באיש 
זיין  ווי צו אנטרעפן א נאר מיט  וואס האט פארלוירן אירע קינדער ענדערש  א גערעגטע בער 

י”ב(. י”ז  )משלי  נארישקייט. 

בלעטל  א  געברענגט  מיר  האט  מענטש  א  משל.  דעם  זיין  מסביר  אביסל  אייך  וועל  איך 
אינפארמאציע:  שטיקל  וויכטיג  א  דארט  געטראפן  און  געעפנט  עס  האב  איך  איבערצוקוקן. 
נישט  איר  זאלט  חי’ה  פארציקענדע  א  באגעגענט  איר  און  וואלד  אין  אמאל  גייט  איר  “אויב 
אין  אייך  פארשטעקט  באשעפענישן.  שטודירן  צו  געלעגענהייט  גוטע  א  ס’איז  אוועקלויפן, 
איין  דא  ס’איז  ווארענונג,  א  דארט  ס’שטייט  אבער  חי’ה.  דעם  נאך  קוקט  און  ווינקל  א 
אויסנאם צו דעם, דאס איז ווען עס קומט אייך אנטקעגן א מאמע-בער מיט אירע בערעלעך, 
גארנישט  פון  זיך  וועט  זי  ווייל  קענט  איר  וואס  ווייטסטע  דאס  שטיין  איר  זאלט  דעמאלטס 
דא  רעדט  מען  און  רציחה’דיג.  זייער  זיין  קען  זי  און  קינדער  אירע  באשיצן  צו  צוריקהאלטן 
האט  וואס  בער  א  פון  המלך  שלמה  רעדט  משלי  אין  אבער  קינדער  אירע  מיט  בער  א  פון 
זוכט  זי  אנצוטרעפן.  חי’ה  ערגסטע  די  ס’איז  ערגער,  נאך  איז  דאס  קינדער,  אירע  פארלוירן 
איר קרבן. זיין  וועט  וועט אנטרעפן  זי  וועמען  און  איר כעס  אויסצוגיסן  וועמען  אויף  איינעם 

זעט  איר  ווען  קאנטרי  אין  שפאצירן  געמיטליך  גייט  איר  אז  פאר  אייך  שטעלט  יעצט 
אירע  זוכט  וואס  מאמע-בער  א  אנטקעגן  אייך  קומט  עס  ווי  דערווייטענס  פון  פלוצלינג 
פון אלע  זי  אויגן קוקט  און מיט אירע ברוינע  זענען אויסגעשארפט  ציינער  בערעלעך אירע 
מוזט  איר  צו טראכטן,  צייט  צופיל  נישט  איר האט  ווארפן דעם שולד.  צו  וועמען  אויף  זייטן 
א  טרעפט  איר  רעטן.  צו  זיך  וועג  א  זוכן  צו  ארום  זיך  קוקט  איר  שריט.  שנעלע  נעמען 
באשיצן  צו  זיך  ארויפצוקריכן  שנעל  אן  הייבט  איר  און  שטאנג(  הויכע  )א  פאול  טעלעפאן 
ביים  דזשאו  מיסטער  מיט   קאר  א  פארן  צו  קומט  מינוט  גורל’דיגע  יענע  אין  לעבן.  אייער 

קאר”. מיין  אין  אריין  קום  דא?  טוסטו  וואס  “היי,  רעדל. 

“ניין!” זאגט דער משלי. ס’איז בעסער פאר א מענטש צו זיין קעגן א בער ווי איידער זיין 
ווען דאס קיינמאל נישט אליינס  וואלטן  אין געגנווארט מיט א נאר... דאס איז א חידוש, מיר 
א  ס’איז  א משל,  נישט סתם  ס’איז  ווייל  מיר דארפן פארשטיין  וואס  א פסוק  ס’איז  געזאגט! 

וועג פון לעבן.

זאכן  אלע  פון  מער  משמר,  מכל  פסוק:  אנדערע  אן  אין  זאגט  המלך  שלמה 
וואס דו היטסט, מער פון דיין רכוש, געזונט אדער קינדער, נצור לבך, זאלסטו 

כג(. ד.  )משלי  מח.  דיין  היטן 

איך  האב  אמאל  באנק.  א  געווען  איז  געלערנט  האב  איך  וואו  ישיבה  די  איבער  קעגן 
צוויי  ארויס  טאנצן  איר  פון  וואס  טראק  באפאנצערטע  א  אפ  זיך  שטעלט  עס  ווי  געזען 

די משכן אין תש"פ

וואס איז 
אייער רכוש?

די מאמע-
בער
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איז  צווייטער  דער  און  געלט  מיט  אנגעפילט  זעק  מיט  זעק  געהאלטן  האט  איינער  מענער. 
אויגן  זיינע  שיסן.  צו  גרייט  רעוואלווער  אויסגעשטרעקטע  אן  מיט  אים  אונטער  געגאנגען 
בין  איך  און  נאך.  נישט  זיי  איינער לאקערט  אויב  זען  צו  זייטן  אויף אלע  געוואנדערט  האבן 
זיי...  פאר  וויכטיג  איז  וואס  דאס  היטן  מענטשן  אזוי  ווי  באמערקט  און  זייט  אין  געשטאנען 
איך האב געהאט וואס צו טראכטן. די שטיקלעך מעטאל אדער אפשר איז עס געווען גרינע 
בלעטער זענען געווארן אפגעהיטן מיט אכט פאר אויגן. דער וועכטער איז געווען אנגעצויגן 
ווי ער וואלט געווען אין א סכנה. ער האט געהאט זיינע אויגן אפן ברייט צו אכטונג געבן אז 

באטראכטן. צו  סצענע  א  געווען  ס’איז  געלט.  די  צו  געשען  זאל  גארנישט 

מער  געזונט,  אייער  פון  מער  געלט,  אייער  פון  “מער  זאגט:  און  המלך  קומט שלמה  יעצט 
איר  ווי  אזוי  מח,  דיין  היטן  זאלסטו  זאך  וועלכע  סיי  היטסט  דו  וואס  מער  לעבן,  אייער  פון 
א  איז  דאס  דימאנטן.  פונט  א  נאר  מח  פונט  א  נישט  קאפ  אייער  אויף  געטראגן  וואלט 
דער  פון  טונקלקייט  די  אין  אטאקירן  קומען  קענען  זאל  איינער  אויב  איז  וואס  פארמעגן! 
איר  גאס.  אין  אליינס  גיין  צו  האבן  מורא  איר  וועט  מח,  אייער  באגנב’ענען  אייך  און  נאכט 

זייטן. אלע  פון  היטן  זיך  וועט 

מיט  פול  טראק  א  ווי  מער  דימאנטן,  ווי  טייערער  איז  מח  אייער  אז  זאגט  המלך  שלמה 
א  לייגן  איר  דארפט  אויער  ביים  פראנטן.  אלע  אויף  היטן  עס  מוזט  איר  און  פארמעגן, 
פון  און פארענט  גאנישט אומווערדיג דרינגט אריין דארט.  אז  געבן  צו  פאליציי מאן אכטונג 
אייערע  היטן  דארפט  איר  ווייל  שמירה  פאר  מאן  פאליציי  א  נאך  זיין  דארף  אויגן  אייערע 

געלט. די  אויף  געהיטן  האט  מאן  דעליווערי  דער  ווי  מער  מחשבות 

ממנו  “כי  מח.  אויפן  געבן  אכטונג  אזוי  דארף  מען  פארוואס  מסביר  איז  המלך  שלמה  און 
חיים  האבן.  איר  וועט  לעבן  סארט  אזא   - האט  איר  מח  וואספארא  לויט  חיים”,  תוצאות 
פון   - ממנו  נאר  עררייכן  מען  קען  דאס  און  וועלט  יענע  און  וועלט  דער  אויף  לעבן  מיינט 

דערגרייכונג. אייער  איז  מח  אייער  מח.  דער 

פארוואס  סיבה  א  נאך  דא  איז  אויבן,  דארט  האט  איר  וואס  אוצרות  די  אויסער 
וועלט,  דער  אין  זאך  וועלכע  סיי  ווי  מער  משמר,  מכל  געהיטן,  זיין  דארפט  איר 
דער  ווי  זאך  סענסיטיווע  הייקעלע  אזא  נאך  וועלט  דער  אין  דא  נישט  ס’איז  ווייל 
איידעלסטע  מערסטע  דאס  ווי  מער  סביבה  דער  פון  נשפע  ווערט  מח  דער  מענטש.  פון  מח 
ווערט  זיין ארומיגע  וואס דער מח כאפט אויף פון  מעכאניזם. יעדע מחשבה, דיבור און מעשה 

קלעב. שטערקסטע  די  מיט  מח  זיין  צו  צוגעקלעבט 

איך האב געהערט פון מיין רבי ז”ל אז דער מח איז דער איינציגסטע זאך וואס מען נעמט 
כי  מיט.  קומט  דארט  אריינצולייגן  אנגעיאגט  האט  מען  וואס  אלעס  וועלט.  יענע  אויף  מיט 
פון  קומט  וועלט  יענע  און  וועלט  דער  אויף  לעבן  פון  רעזולטאטן  אלע  ממנו תוצאות חיים. 

מח.

צו  זייער שווער תשובה  שוין  איז  מיט שטותים  געווארן פארפעסטעט  ח”ו  איר  זענט  אויב 
א  מיט  שיכט  שמוציגע  דעם  איבערדעקן  קען  מען  דעם.  צו  עצה  איין  דא  ס’איז  אבער  טון 

געב 
אכטונג
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דעם  איבער  און  מחשבות  גוטע  פון  שיכט  א  נאך  צו  מען  לייגט  דערנאך  קדושה.  פון  שיכט 
א שיכט פון תורה. מען לייגט צו נאך א שיכט און נאך א שיכט, ביז עס שאפט זיך א דיקע 
אבער  שיכט.  שמוציגן  אונטערשטן  דעם  באדעקט  עס  און  מח  און  מחשבות  גוטע  פון  שיכט 

בלייבט דארט פאר שטענדיג. אריין  ס’גייט  וואס  אז  וויסן  זאל  מען 

האט  וואס  איינער  געזעצן  איז  מיר  אונטער  ווען  באנק  א  אויף  געזעצן  אמאל  בין  איך 
ממש  ס’האט  אז  ווערטער  שמוציגע  אזעלכע  געהערט  האב  איך  טעלעפאן.  אין  גערעדט 
אבער  דארט  פון  אפגעצויגן  און  אויפגעהויבן  זאפארט  זיך  האב  איך  מח.  מיין  פאר’סמ’ט 
ס’איז שוין געווען צו שפעט, איך האב שוין נישט געקענט פארגעסן וואס איך האב געהערט, 

מח. מיין  אין  אלץ  נאך  איז  שמוץ  די  און 

ווייל  ווי דזשאו  דערפאר קען מען פארשטיין פארוואס אן אויפגערעגטע בער איז בעסער 
אייער  אייביג קאליע מאכן  וועט פאר  וואס  נארישקייטן  מיט  אייער מח  וועט אנפילן  דזשאו 
אן  זיך  ‘טעלעפאן שטאנג’  אויפן  ארויפצוקריכן  אייך  פאר  בעסער  ס’איז  אז  אויס  קומט  מח. 
גוט  זיך  זאלט  איר  אויפן לעבן,  היטן  אז מען דארף  זיך  מיטן בער. פארשטייט  געבן  צו  עצה 

נישט אראפצופאלן בשעת קריכן... אנכאפן 

צוויי  ווען  הייוועי  קינגס  אויף  אריבער  איך  בין  צוריק  וואכן  אפאר 
צום  אנגערופן  זיך  האט  איינער  געגאנגען.  פארביי  מיר  זענען  אלטיטשקעס 
ס’איז  לופט...”  ברוקלין  גרויליגע  גרויליג...  איז  לופט  שטאטישע  “די  צווייטן: 
א  ווי  אויערן  מיינע  אין  אריינגעדירנגען  האבן  ווערטער  די  הערן.  צו  דאס  געפערליך  געווען 

שפיז.

רבי  מיין  קה.  תהלל  הנשמה  כל  גרויליג!  נישט  איז  לופט  ברוקלין  אז  ווייס  איך  יעצט, 
פלעגט שטענדיג זאגן על כל נשימה ונשימה תהלל קה אז אויף יעדן אטעם וואס מען נעמט 
זאל מען זאגן הלל. און מיין רבי האט געמיינט גאנץ הלל נישט האלב הלל, פאר יעדן אטעם 
וואס די לונגען געבן ארויס. איך האב נאכנישט אפגעצאלט מיין חוב פאר דעם ערשטן טאג 

אין מיין לעבן.

אטעמען  עלטער  איר  אין  אנדערע  פיין,  גאנץ  אטעמט  וואס  אלטיטשקע  די  קומט  דא 
זיך אפ אז די לופט איז  זי רעדט  שוין נישט אדער אטעמען מיט די הילף פון מאשינען, און 
זאך  צווייטע  זאגט א  די אלטיטשקע  און  זאך  איין  זאגט  מיין רבי  זאגן אז  וועט איר  גרויליג. 
מען הערט  וואס  ווייל אלעס  אזוי,  נישט  איז  דאס  ומבוטל. אבער  בטל  ווערטער  אירע  זענען 
יענע  איז  הייוועי’  ‘קינגס  אויף  מינוט  יענע  אין  מח.  אין  איינגעקריצט  ווערט  זעט  מען  און 
אפ  זיך  רעדט  וואס  רשע  פארן  איז  וויי  לשכינו,  אוי  לרשע  אוי  רע.  שכן  מיין  געווען  נודזש 
די  הערן  געדארפט  האט  וואס  מאן  אלטער  דער  פאר  איז  וויי  און  לופט  אויברעשטנס  אויפן 

הייוועי’... ‘קינגס  אראפגעגאנגען  איז  ער  בשעת  ווערטער 

יעצט האב איך געדארפט אויסשווענקען מיין מח פון אירע רייד. איך וועל אייך זאגן וואס 
איך האב געטון. ווי נאר איך בין אנגעקומען אהיים האב איך געלייגט א שטאפיק ביים סינק 
וואסער פאר דרייסיג  וואסער. איך האב איינגעטינקען מיין קאפ אין  און איר אנגעפילט מיט 

געב א טיפער 
אטעם
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 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

פלאצן  גיי  איך  און  אטעם  מיין  פארליר  איך  אז  געשפירט  שוין  האב  איך  ווען  און  סעקונדעס 
איז  אה,  לופט.  ברוקלין  די  פון  טיפער אטעם  א  געגעבן  און  מיין קאפ  ארויסגענומען  איך  האב 

דאס געווען א מחי’ה!

אויבערשטנס  קעגן  רעדט  וואס  איינער  רע.  שכן  א  פון  באדייט  דער  איז  דאס 
וועלט. און איר מיינט אז אייער שכן, קרוב אדער באקאנטע וואס רעדט נישט 
געטראפן  וואס האט  ווי דער מענטש  איז בעסער  אויבערשטן אלעמעל  פונעם 
נישט בעסער און ער איז אייער שכן!   איז  ניין, ער  וואנט?  זיין  א צרעת אויף 

אכטונג  ער  זאל  השם,  דעת  און  השם,  אהבת  השם,  עבודת  אין  שטייגן  וויל  מענטש  א  אויב 
זיין מח. יעדע מאל וואס אייער  געבן אויף יעדע קלענסטע שטרויכעלונג וואס קומט אריין אין 
זיך  האבן  וועלכע  ואבירם  דתן  ווי  טעות  זעלבן  דעם  איר  מאכט  פארמינערט  ווערט  שמירה 
מח  אייער  אין  השפעות  פרעמדע  אריינדרינגען  איר  לאזט  טאמער  רע.  שכן  פון  געהיטן  נישט 
וועט עס שוין נישט זיין דאס זעלבע לעבן. געדענקט, אייער מח איז אייער עתיד, “מכל משמר 
אייער  היטן  איר  זאלט  וועלט  דער  אויף  אלעס  פון  מער  חיים”,  תוצאות  ממנו  כי  לבך  נצור 
טייערע אוצר וואס דאס איז אייער מח ווייל פון דארט קומט אייער לעבן אויף דער וועלט און 

יענע וועלט.

פארמיידן דעם 
זעלבן טראגעדיע 

ווי דתן ואבירם



 שבת באווארפן / שבת שבע ברכות,
שבת התוועדות, אא"וו.

  מיט די תפילות, קריאת התורה,
זמירות און ברהמ״ז

לויט אייער פארלאנג,

 ליינט די גליון יעדע
 וואך אין די קונטרס
"גליונות לשב"ק",

פארבינדט אייך מיט אונז ווי פריער אין וואך 

 615.680.9029  
gilyonosshabbos@gmail.com

צו באשטעלן ביי אונז 
קונטרסים גליונות פאר:
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בעריכה מיוחדת לקונטרס "גליונות לש"ק“ 

כל הזכיות שמורות

בקשה שלא לעיין בשעת התפלה

נדבת השבוע - פ' קרח 
נתנדב ע"י מו"ה בנציון הכהן כהן הי"ו

חלק מההפצה בוומס"ג נתנדב לע"נ רחל ב"ר יונה ע"ה 

א מיידל לערנט אויך תורה אין הימל

שאלה:
עס איז דא א גמרא, אז פאר א קינד ווערט געבוירן, לערנט מען אים אויס די גאנצע 

תורה.
וואס איז אויב דאס קינד א מיידל, לערנט זי אויך תורה?

תשובה:
א  וואס  תורה  די  מען  לערנט  מיידל  א 
גרויסע,  א  דא  איז  עס  וויסן.  דארף  מיידל 
א  לערנען.  דארף  מיידל  א  וואס  תורה  ריזיגע 
נישט די פרטים פון דער תורה  מיידל לערנט 
למעשה,  איר  פאר  נוגע  נישט  זענען  וואס 
וויסן זענען פיל  אבער די זאכן וואס זי דארף 

שיעור. א  אן 

תורה  די  וויסן  דארף  זי 
וואס   - טובות  מדות  פון 
איז א ריזיגע מסכתא פאר 
זיך. די תורה פון אמונה און 

אומענדליך. איז  ה'  דעת 

מלאכים  די  איר,  ווייסט 
נישט  ענדיגן  הימל  אין 

השי"ת.  פון  לויב  דעם  דערציילן  קיינמאל 
זייער  האבן  זיי  קל".  כבוד  מספרים  "תמיד 
מינוט  איין  אין  מלאכים.  די  קעפ",  "גוטע 
גאנץ  א  זעען  מיר  ווי  מער,  זען  זיי  קענען 
זיי שטענדיג פארנומען  זענען  און דאך  לעבן. 
קיינמאל  לויפן  זיי  ה';  כבוד  פונעם  רעדן  צו 

זאגן. צו  וואס  פון  אויס  נישט 

דארף  יעדער  וואס  עפעס  איז  דאס  און 
אז  וויסן,  דארפן  פרויען  און  מענער  לערנען. 
וואס  אויפגאבעס  וויכטיגסטע  די  פון  איינע 
דעם  זיין  צו  מכיר  איז  לעבן  אין  האבן  זיי 
וועלט.  דער  אויף  אויבערשטן  פון  מציאות 
ווי  דערוועגן.  לערנען  צו  אזויפיל  דא  ס'איז 
פאר  זאגן  פלעגט  זצ"ל  גאון  ווילנער  דער 
זיי  אז  טעכטער,  זיינע 
לערנען  שטענדיג  זאלן 
ספרי  אלע   - מוסר-ספרים 
פאר  דא  זענען  וואס  מוסר 

לערנען. צו  מיידלעך 

לערנט  מיידל  א  אז  און 
א  זי  איז  זאכן,  אלע  אט-די 
ווערט באטראכט  זי  "גאון". 
א  געווארן  וואלט  זי  ווי 
און  תורה,  איר  געלערנט  האט  זי  הדור.  גדול 
קלאר  דעריבער  איז  עס  דערגרייכט.  האט  זי 
אינגל,  א  ווי  פונקט  מיידל,  א  אז  ספק,  ָאן 
דער  אויף  אראפ  קומט  זי  פאר  תורה  לערנט 
דארפן  זיי  וואס  לויט  זיי  פון  יעדער  וועלט, 

וויסן.. און  לערנען 

שאלות און
תשובות

 מיט
ר' אביגדור מיללער זצ"ל




