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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
עס איז געווען א מנהג אין ירושלים – איך ווייס נישט אויב 

זיי טוען עס נאך היינט, אבער אין יענע טעג איז געווען א מנהג 

חמשה  פון  נאכט  די  צאמגעקומען  זיך  זענען  חכמים  די  אז 

עשר בשבט און געגעסן פירות. אבער עסן פירות איז בלויז א 

ווייל פאר דעם צוועק איז פרוכט  טראכטן וועגן השי"ת.  חיצוניות'דיגער אקט וואס די ציל איז אויפצואוועקן דעם מח צו 

געמאכט געווארן – אונז צו דערמאנען פונעם באשעפער.

די גמרא זאגט )ברכות מ"ד ע"א( אז רבי יוחנן און ריש לקיש פלעגן ארויסגיין צו גינוסר. עס שטייט נישט ווען ס'איז געווען, 

אפשר איז עס געווען פורים. אבער זיי פלעגן גיין עסן די פירות וואס זענען געוואקסן אין גינוסר. זיי האבן געגעסן אזוי סך 

ביז זיי האבן שיער גע'חלש'ט פון זיך איבערעסן. רבי יוחנן האט געגעסן אזוי פיל אז זיין שטערן איז געווארן גליטשיג און 

אפילו א פליג האט נישט געקענט לאנדען אויף זיין שטערן; עס האט זיך אראפגעגליטשט פון דארט. ריש לקיש – שטייט 

דארט – האט געגעסן אזוי פיל אז ער איז געווארן ווילד, כמעט שיכור פון פרייד. אפשר איז עס געווען טרויבן, אדער עפעס 

אזא זאך. סיי וואס ס'איז געווען, ער איז געווארן ווילד מיט מחשבות פון חסד ה'. און צום סוף האט רבי יוחנן געדארפט בעטן 

דעם נשיא, ער זאל שיקן פאליציי אהיימצונעמען ריש לקיש.

וועגן גרויסע מענטשן, און דעריבער דארפן מיר פארשטיין אז די גמרא זאגט אונז דא עפעס! מיר  מען רעדט דא 

דארפן וויסן אז פרוכט איז איינס פון די וואונדערליכסטע ברואים פון אמונה. "ונחמד העץ להשכיל" )בראשית ג, ו( – פרוכט 

ווייל עס ברענגט חכמה. באטראכט א הערליכן מאראנץ, אדער א הערליכער עפל. פארוואס איז דער קאליר  זיס  איז 

אזוי הערליך? איז עס א צופאל? עס איז נישט געווען אזוי שיין ווען די פרוכט איז נאך געוואקסן אויפ'ן בוים, און איז געווען 

גרין, זויער און אומרייף. נאר ווען עס איז געווארן גרייט צום עסן האט זיך עס איבערגעדרייט צו א הערליכע געל, אדער 

הערליכע רויט. ווייזט עס נישט אויף עפעס?! די פרוכט פרובירט אייך צו מאכן קלוג מיט דעת השם – יעדער פרי איז א 

דעמאנסטראציע פון די חסד ה'.

דער  אז  ס'מיינט  וחסרונן."  רבות  נפשות  "בורא  מיינט  עס  וואס  ע"א(  ל"ז,  )ברכות  פלאץ  א  אויף  ערקלערט  תוספות 

אין צוגאב  זייערע געברויכן. אבער  זיי צוגעשטעלט אלע  און  אויבערשטער האט געמאכט אסאך סארטן באשעפענישן 

צו דעם, לייגן מיר צו די ווערטער "על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי" - ער האט אויך צוגעשטעלט פאר די 

מענטשהייט לוקסוסן, חוץ די זאכן וואס מען דארף צום לעבן, "לתענוג בעלמא". תוספות זאגט "בלויז פאר'ן צוועק פון אונז 

געבן תענוג" און וואס זענען יענע עקסטערע לוקסוסן? זאגט תוס' "כמו תפוחים" – ווי למשל עפל. מען קען זיך באגיין ָאן 

עפל. עפל איז אזוי ווי א געשמאקע נאכשפייז, עס איז אן עקסטערע חסד.

דער  חסד.  צוגעלייגטע  א  איז  עפל  אבער  חסד.  אויך  איז  ברויט  רעפטל  א  חסד.  איז  אלעס  אז  איז  אמת  דער 

אויבערשטער איז נישט צופרידן סתם מיט דעם וואס איר זענט נישט הונגעריג, ער וויל צולייגן עפעס עקסטער. לאמיר 

זאגן א גאסט וואלט געקומען אין אייער הויז עסן, וואלט איר אים געגעבן סתם א טעלער מיט ברויט? א רעפטל ברויט, א 

בארג פון ברויט? ניין; איר וועט אים געבן עפעס אנדערש אויך, עפעס צוצועסן מיט זיין ברויט. אפשר אביסל פוטער, א.ד.ג. 

סיי-וואס, עפעס גייט איר אים צוגעבן. מען קען אים נישט געבן סתם ברויט.

איז לאמיר זאגן איר גיבט אים א סעודה, און וויבאלד איר האט א גוט הארץ, ברענגט איר אים נאך די מאלצייט א 

נאכשפייז. דאס ווייזט אז איר זענט א ריכטיגער בעל חסד. די זעלבע גיבט אונז דער אויבערשטער אויך פרוכט; ער גיבט 

אונז כסדר א "דעזערט."
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פראגע

וויאזוי זאלן מיר אפרעכטן 
חמשה עשר בשבט?



רבי אביגדור ענטפערט...
אלזא, ווען איר גייט דורך א פרוכט-האלטער, גייט נישט סתם דורך ווי א פערד. כאפט א בליק! די נארהאפטיגע פירות 

זענען א גלאררייכע עדות צו די נפלאות הבורא, די וואונדער פונעם באשעפער. א פרי איז א נס! יעדע פרוכט האט א הויט 

ארום איר, וואס באשיצט איר און האלט איר פריש פאר א שטיק צייט. אינעווייניג ווען מען ענדיגט עסן די זאפטיגע אינהאלט 

שפייט  מען  קערנדל!  דאס   – פרוכט  פעקל  א  נאך  באקומען  צו  ערלויבט  וואס  "קיופאן"  א  מען  טרעפט  פרוכט,  פונעם 

אויס דעם קערנדל און ס'איז נאך מער נפלאות הבורא. וואס א קערל האט אין זיך איז איינדרוקספול! אט דאס קערנדל 

ענטהאלט מער אינפארמאציע ווי די מערסט-סאפיסטיקירטע קאמפיוטער! 

און אזוי  ה'.  און אהבת  זיין אמונה  צו  וואונדעבארע געלעגנהייט קונה  א  זענען  וויסן אז פרוכט  דערפאר דארפט איר 

דארף מען עסן פרוכט חמשה עשר בשבט. און אזוי דארף מען אויך עסן פרוכט לענגאויס דעם גאנצן יאר. )#812(

z

ענטפער:
אנדערש.  זיין  גארנישט  וועט  עס  ניין,  נישט!  אויסדרוקליך 

גאולה.  די  וועלן  מען  דארף  גאולה,  דער  צו  זיין  צו  זוכה  כדי 

אויב  האווייאי,  צו  פנים  מיט'ן  אויסגעדרייט  זענען  מענטשן  אויב 

דער  זאגט  דאן  פלעצער,  אנדערע  צו  געריכטעט  זענען  זיי 

מענטשן  אז  זיין  קען  עס  יעצט,  דארט."  "בלייבט  אויבערשטער 

זענען  זיי  גארנישט,  ווייסן  זיי  האווייאי,  אין  געבוירן  זענען  וואס 

דער   – ישראל"  עמו  נדחי  "מקבץ  זיין  וועט  שנשבה,  תינוקות 

וואס פרובירן צו  זיי צאמברענגען. אבער די  וועט  אויבערשטער 

פארלוירן ווערן אין גלות, זיי וועלן מצליח זיין צו פארלוירן ווערן.

מען  אז  זיכער  מאכן  צו  זיכער  וויכטיג  אזוי  איז  דעם  וועגן 

ווערט שנעל געטראפן, און נישט ווארטן ביז ס'איז שוין צו שפעט. ווען די צייט וועט קומען, וועט שוין זיין צו שפעט. פונקט ווי 

אין מצרים; ווען זיי זענען ארויס פון מצרים האבן די אידן וואס זענען דארט געבליבן געזאגט, "איך האב געטוישט מיין מיינונג. 

איך וויל ארויסגיין." ניין! איר האט פארפאסט דעם שיף. זיי האבן פארפאסט דעם שיף. ווען די צייט קומט ארויסצוגיין, דארפט 

איר זיין גרייט פאר'ן רוף! מען דארף זיין צוגעגרייט. 

"צפית  פרעגן  אייך  מען  וועט  וועלט  יענער  אויף  טאג!  יעדן  טאג.  יעדן  לישועה  מצפה  זיין  מען  דארף  דערפאר  און 

לישועה" – האט איר געהאפט אויף די ישועה? מען דארף האבן פאר די ישועה. איז ווען איר זאגט די ברכה ביי שמונה עשרה, 

זאגט נישט סתם די ווערטער. זאגט, "איך האף משיח וועט היינט קומען. כי לישועתך קוינו כל היום. יעדן טאג האף איך." עס 

איז דא א גרויסע ארבעט צו געטון ווערן! איך מיין עס ערנסט. עס דארף אריינגיין אין דעם א גרויסע עבודה! וואס קענען 

מיר טון? דאס איז אונזער ציל אויף דער וועלט. און אויב איר נוצט אויס די וועלט צו עררייכן אלע געוואלדיגע השקפות מיט 

)E-104#( .אמונה חושית – דאס מיינט אז איר שפירט עס אייגנטליך און איר לעבט דערמיט – דאן לעבט איר פאר א צוועק

z

ענטפער:
איינער וואס רייכערט היינט-צו-טאגס דערקלערט, "איך בין 

א שוטה גמור", ווייל אויפ'ן פעקל שטייט אפן וואס עס גייט געשען 

אויב ער רייכערט.

יעצט אויב האט ער אמאל גערייכערט, האט ער געטון זייער 

א גרויסע עבירה – מיינט נישט אז ס'איז א קלייניקייט. אריינלייגן 

און דער מענטש  זינד  איז א שרעקליכע  אין געפאר  דאס לעבן 

זאל וויסן אז ער גייט געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך דערויף. 

וואסערע תשובה זאל ער טון? פארשפרייט די נייעס צו אנדערע נישט צו רייכערן. פרוביר צו באאיינפלוסן מענטשן 

אויפצוהערן רייכערן. דורכ'ן טון דאס, וועסטו ראטעווען זייער לעבן און עס וועט זיין א כפרה פאר דיר אליינס. דאס איז איינס 

)E-59#( .פון די וועגן צו תשובה טון אויב איינער האט אמאל פרובירט צו באגיין זעלבסטמארד דורך רייכערן

z

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 Signup@TorasAvigdor.org, אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך 

 tikotzky@gmail.com דורך תלמידו הרב אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו
.Simchas Hachaim Publishing )SHP( is the official publisher of Rabbi Avigdor Miller's books and lectures 

SHP is a project of Yeshiva Gedolah Bais Yisroel. Visit us at simchashachaim.com

פראגע

וויאזוי קען א מענטש 
תשובה טון אויב ער האט 

אמאל גערייכערט און יעצט 
האט ער שוין אויפגעהערט?

פראגע

וועט יעדער אינעם היינטיגן 
דור זוכה זיין צו די גאולה 

ווען משיח קומט, אדער 
וועט זיין אזוי ווי ביי יציאת 

מצרים ווען אסאך זענען 
איבערגעבליבן דארט? וועט 

עס יעצט זיין אנדערש?
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 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
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