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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
אין  האבן  מיר  וואס  מתנות  גרעסטע  די  פון  איינס  איז  שלאף 

ווייל  מעדיצינען,  ווי  וויכטיגער  איז  שלאף  זיסע  א  לעבן.  אונזער 

אין  אלעס  נערווען.  אויסגענוצטע  די  איבער  זיך  פרישט  ביינאכט 

אונזער קערפער ווערט איבערגעפרישט דורכ'ן שלאפן. וועגן דעם - 

אויב מען פילט זיך נישט גוט חלילה – איז גוט צו שלאפן וויפיל מ'קען 

נאר. אפילו בייטאג, שלאף, שלאף און שלאף.

וויאזוי שלאפן מיר איין? דו ליגסט אויפ'ן קישן  שלאף איז א נס! 

און פלוצלונג פאלסטו אריין אין א שלאף. ס'איז א נס. און בשעת מען 

די  ווען מען מאכט  און דערפאר,  זאכן.  גוטע  שלאפט פאסירט אלע 

ווייל  טובה,  גרויסע  די  אנערקענען  מיר  דארפן  שלאף  אויף  ברכה 

אסאך מענטשן קענען ליידער נישט שלאפן. ס'איז א טראגעדיע. 

יעצט, צום סוף פון די ברכה דאנקען מיר השי"ת: "המאיר לעולם כולו בכבודו" – וואס באלייכט די גאנצע וועלט מיט זיין 

כבוד. וואס מיינט: מיר גייען שלאפן מיט איין האפענונג – אז הקב"ה וועט אונז מארגן נאכאמאל געבן א שאנס. מיר בעטן זיך 

ביים אויבערשטן, "באשעפער, מיר גייען שלאפן און עס קוקט אויס ווי מיר זענען טויט. מיר בעטן דיר, לעב אונז נאכאמאל 

אויף מארגן און לאז אונז נאכאמאל זען די ליכטיגקייט פונעם טאג." 

די  אנטפלעקט  וואס  הערליכקייט  די  איז  טאג  פונעם  ליכטיגקייט  די  ווייל  ליכטיגקייט?  די  מען  דערמאנט  פארוואס 

אנוועזנהייט פון השי"ת. דאס דארף ווערן ערקלערט. די ליכטיגקייט פון טאג וואס צעשפרייט זיך איבער די ערד ווען די זון 

שיינט אויף, איז דער כבוד השם. די מלאכים זאגן "ברוך כבוד ה' ממקומו", ווען זיי זעען די זון ארויסקומען. און מיר האפן צו 

זען די זון-ליכטיגקייט מארגן. מיר זאגן צום באשעפער, "מיר דאנקען דיר פאר'ן אונז געבן די מתנה פון שלאף, אבער ביטע, 

ביטע, ביטע, עפן אונזערע אויגן מארגן אינדערפרי! מיר זאלן נאכאמאל קענען זען די ליכטיגקייט פון טאג!" המאיר לעולם 

כולו בכבודו!

יעצט, שטעלט אייך פאר אז ס'געלונגט! יא! איר עפנט אייערע אויגן אינדערפרי און איר זעט דעם טאג-ליכטיגקייט! אוי 

איז דאס א שמחה! איר זאלט זיין איבערגענומען פאר פרייד! "מודה אני לפניך!" – איך דאנק דיר, "מלך חי וקים" – דער קעניג 

וואס לעבט אויף אייביג, "שהחזרת בי נשמתי" – וואס דו האסט מיר צוריקגעגעבן מיין לעבן מיט רחמנות, "רבה אמונתיך" – ווי 

גרויס איז דיין שטאנדהאפטיגקייט!

ווי גרויס דארף זיין אונזער גליקליכקייט יעדן אינדערפרי! נאך א טאג! דו מיינסט צו זאגן אז איך האב מיר נאכאמאל 

אויפגעוועקט! איך געדענק אמאל איז געווען א מתפלל איז מיין שול וואס איז געגאנגען שלאפן. צופרי איז זיין ווייב געקומען 

נישט. עס איז  זיך  "מרדכי! שטיי אויף!" ער רירט  נישט גערירט.  זיך  "מרדכי! שטיי אויף!" אבער מרדכי האט  און געזאגט, 

געווען דערנאך.

לפגרים מתים" – ער  און וועגן דעם, אויב איר רירט זיך יא אינדערפרי, ווי גליקליך דארפט איר זיין! "המחזיר נשמות 

גיבט צוריק די נשמה צו טויטע גופים! ווי פרייליך דארפן מיר זיין אינדערפרי! נאך אמאל האבן מיר א שאנס צו קוקן אויף די 

זון-שטראלן און זאגן, "ברוך אתה ה' יוצר המאורות" – מיר דאנקען דיר באשעפער, פאר די זון-שטראלן.

אן  נישט  עס  נעמט  מארגן.  פאר  באשעפער  דעם  בעטן  דארפט  איר  אז  געדענקט  ביינאכט  שלאפן  גייט  איר  ווען 

אייער  אויסדרוקן  מיט'ן  ענטוזיאסטיש  זייט  קומט,  מארגן  דער  ווען  און  מארגן.  פאר  בעט  זעלבסטפארשטענדליך!  אלס 
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רבי אביגדור ענטפערט...

ענטפער:
דארפסט  דו  קינד;  א  האסט  דו  זאגן  לאמיר  אזוי:  מיינט  עס 

 – אהבה  ארויסווייזן  דארפסט  דו  קינד,  א  פאר  ליבשאפט  ווייזן 

אבער ווער נישט קיין חבר צו דיין קינד! נישט קיין חבר! דיין קינד 

דארף וויסן אז דו ביזט דער טאטע.

ווייס אז אין אמעריקע איז דא אן אנדערע תורה, אבער  איך 

נישט.  זיך  טוישט  און  אייביג  אויף  השם  דרך  דער  איז  אלץ  נאך 

זיין אין  עלטערן זאלן זיך נישט דערנידערן; ער זאל נישט מזלזל 

זיך. א קינד מוז וויסן ווער איז דער קינד און ווער איז דער טאטע.

איז ווען דו זיצט ביים טיש, ווי נאר דאס קינד איז גענוג גרויס, 

צו  עס  נישט  לויף  וואסער."  גלאז  א  מיר  ברענג  "חיימ'ל,  זאג, 

ברענגען אליין. "חיים, ברענג א גלאז וואסער." עס איז חינוך פאר 

א קינד. טרעניר דיין קינד צו טון זאכן פאר דיר! טרעניר זיי. נאך א 

וויילע וועלן זיי האבן פארשטיין אז דו אויפגאבע פון א קינד איז צו געבן כבוד פאר זיינע עלטערן. 

אויב א מיידל גייט ארויס אינדערפרי, זי דארף גיין אין בית יעקב, זי עסט שנעל איר פרישטאג און זי לאזט איבער איר 

שטרימפ אויף דער ערד און איר מאמע הייבט עס אויף. איר מאמע איז איר משרתת? ניין; דאס איז נישט גוט.

די מאמע זאל זאגן, "קום ביטע צוריק און הייב אויף דיינע זאקן."

"אבער איך וועל זיין שפעט!"

"נישט קיין חילוק! קום צוריק און הייב אויף דיינע זאקן."

זייערע  זייער אויפגאבע צו באדינען  זיי זאלן שפירן אלס  זיך.  נישט נאר פאר  ווערן צו טון זאכן  קינדער דארפן מחונך 

עלטערן.  

די זעלבע גייט אן ביי אלע אנדערע זאכן. א מאן און א ווייב – א מאן דארף זיין זייער פריינדליך צו זיין ווייב; אזוי פריינליך 

ווי ער איז צו זיך אליינס. אבער דאך, ער זאל פארשטיין אז ער איז דער מאן. ער זאל אייביג זיין דער קאפיטאן פונעם שיף. עס 

קען נישט זיין צוויי קאפיטאנען אויף איין שיף. עס גייט מיר נישט אן וואס די וועלט וועט זאגן. מ'קען האבן א הויפט קאמעראד, 

יא. אבער עס מוז זיין א קאפיטאן. א קאפיטאן מוז זיין. 

אלעס אין לעבן מוז זיין אין א געוויסן סדר. עס איז דא א געוויסע כבוד וואס מיר דארפן האבן צו אונזערע גרויסע רבי'ס. 

צו פריינדליך צו דיינע רבי'ס. מען דארף האבן רעספעקט. איך רעד נישט יעצט פון דא; איך רעד ווען  דו קענסט נישט זיין 

איר גייט ארויס פון דא און איר גייט צוריק אין ישיבה צו אייערע רביים; זייט פריינדליך צו זיי, אבער אייביג מיט'ן גרעסטן כבוד. 

איר ווייסט, ווען משה רבינו האט גערעדט צו די בני גד ובני ראובן און ער האט זיי געזאגט, "ענק ווילן באקומען לאנד אין 

עבר הירדן? איך וועל עס ענק געבן אבער מיט איין תנאי, אויב גייען ענק מיט איינצונעמען ארץ כנען." דאס איז געווען דער 

תנאי. אויב ענק גייען פאראויס איינצונעמען ארץ כנען, וועל איך ענק געבן וואס ענק ווילן אין עבר הירדן.

הערט וואס זיי ענטפערן: "עבדך יעשו כאשר אדני מצוה" – דיינע קנעכט וועלן טון אזוי ווי אונזער הער באפעלט." איר 

הערט דאס? זיי האבן זיך גערופן קנעכט פון משה רבינו. דאס איז די וועג וויאזוי זיי האבן גערעדט. "עבדך יעשו כאשר אדני 

מצוה". זיי האבן אים גערופן אונזער הער; משה איז געווען זייער רבי און זיי זענען געווען די קנעכט. דאס איז די וועג צו רעדן 

צו משה רבינו! איר זענט קנעכט!

וואס משה רבינו איז געווען דער גרעסטער עניו פון אלע מענטשן – עס איז נישט געווען א  און דעריבער, טראצדעם 

מענטש אויף דער וועלט וואס איז געווען אזא שפל און עניו ווי משה רבינו – פון דעסט וועגן איז דא א געוויסע סומע פון כבוד 

וואס פארלאנגט זיך און אויב וואלט ער נאכגעגעבן אויף דעם כבוד וואלט ער אויבערשטער נישט געווען צופרידן מיט אים. 
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