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 שאלות פונעם המון עם אין אלע ענינים פון יהדות, השקפה, עצות, 
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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
איר  בעטן!  צו  צייט  בעסטע  די  איז  דעמאלטס  אההה, 

ווילט ווארטן ביז איר ווערט חלילה קראנק? דעמאלטס זאגט 

דארפסט  דו  ווען  יעצט  "היפאקריט!  אויבערשטער:  דער 

ווען מען איז  צוקומען צו מיר האסטו זיך דערמאנט?!" דוקא 

געזונט און דאך בעט מען פאר געזונט איז דער אויבערשטער 

וועגן  ווייל דאס מיינט אז איר טראכט  די מערסטע צופרידן. 

אים.

די זעלבע איז ווען א רייכער מענטש בעט פאר פרנסה. א מענטש וואס האט גענוג געלט און דאך זאגט ער, "איך 

בעט דיר באשעפער, העלף מיר מיט פרנסה." 

"אהה!" – זאגט דער אויבערשטער, "דו ביזט מיין מענטש!"

ווען אן ארימאן קומט און בעט, זאגט דער אויבערשטער, "וואס איז דער חידוש? אודאי בעט ער, ער דארף צוקומען 

צו מיר. דאס מיינט נישט אזוי סאך." אעפ"כ, אפילו אזוי האט דער אויבערשטער רחמנות אויף אן ארימאן אויך.

א מעכטיגער  געווען  איז  ער  אויבערשטן.  ביים  אזוי באליבט  געווען  איז  דוד המלך  סיבה פארוואס  די  איז  דאס 

קעניג, ער איז געווען א העלד, ער איז געווען רייך, ער איז געווען שטארק און געלונגען, און דאך האט ער אייביג זיך 

 – )תהלים, קט"ז, ט"ז(  כי אני עבדך"  ד'  "אנא  געווען א גארנישט.  וואלט  גלייך ער  ווי  אויבערשטן פאר הילף  ביים  געבעטן 

איך בעט דיר באשעפער, ווייל איך בין דיין קנעכט. וועגן דעם האט אים השי"ת אזוי ליב געהאט. אויב א מענטש איז 

סוקסעספול און בעט כסדר צום באשעפער פאר הילף, זענען די תפילות פיל מער ווערד.

די גמרא זאגט אין מסכת שבת )דף ל"ב, ע"א( אז ווען א מענטש איז מתפלל ווען ער איז נאכנישט קראנק קען ער זיך 

ארויסדרייען דערפון אסאך גרינגער. אויב ער ווארט ביז ער איז ל"ע קראנק און דאן הייבט ער אן צו בעטן, איז עס שוין 

נישט אזוי גרינג.

און די גמרא גיבט א משל. לאמיר זאגן א מענטש גייט אויפ'ן גאס און זעט א פאליציאנט קומען זיין וועג. ער נעמט 

ארויס א פינעווער און רוקט עס אריין פאר'ן פאליציאנט, זאגנדיג "נישט מיר! דו קוקסט נישט אויף מיר." דער אפיציר 

זוכט יעצט א קרבן, אבער פינף דאלאר קען העלפן אז ער זאל נישט קוקן אויף דיר. 

אבער לאמיר זאגן אז דער אפיציר שרייבט שוין אויס א טיקעט; קענסטו דיך שוין נישט ארויסדרייען מיט בלויז 

האט  ער  זאגן  לאמיר  אבער  טון.  עס  ער  וועט  דאלאר   25 פאר  טיקעט.  א  צערייסן  צו  שווער  ס'איז  דאלאר.  פינף 

גיין צו דעם  שוין איבערגעגעבן די קלאגע אין די לאקאלע פריסינקט; ס'איז שוין אין די ביכער. יעצט דארפסטו שוין 

ליוטענענט; א נארישע 25 דאלאר וועט נישט ארבעטן מיט'ן ליוטענענט – יעצט דארפסטו שוין גיין גרעסער, ווייל ער 

דארף אריינגיין אין די רעקארד-צימער. 

50 דאלאר.  נישט אונטערשמירן דעם ריכטער  יעצט קענסטו שוין  דו שטייסט שוין פאר'ן ריכטער.  זאגן  לאמיר 

ס'איז שוין א גרעסערע פראצעדור. עמיצער דארף ברענגען פאפירן צום ריכטער אדער צו איינע פון זיינע באאמטע 

וועגן דעם קעיס", און צווישן די דאקומענטן ליגט א $500 טשעק פאר'ן ריכטער. דעם  און זאגן, "דא איז דאקומענטן 

וואס  "לויט די פרישע דאקומענטן האבן מיר יעצט פרישע ראיות  קומענדיגן טאג ביי די הירינג זאגט דער ריכטער, 

ווארפט א בעסערן ליכט אויף די קעיס"...
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פארוואס זאגן מיר די ברכה 
פון "רפאינו" און מיר בעטן 

פאר א רפואה אפילו ווען 
מיר זענען נישט קראנק? 



רבי אביגדור ענטפערט...

איז די גמרא זאגט אז בעפאר מען איז קראנק קען מען זיך דורכקומען מיט קלענערע זאכן; תפילות אליינס וועט 

פרקליטים גדולים; מען דארף שוין  העלפן. נאכדעם וואס מען איז שוין ח"ו קראנק דארף מען שוין מעשים טובים און 

גרויסע אדוואקאטן. 

וועגן דעם לוינט זיך אייביג צו בעטן ווען מען איז געזונט. אודאי דארף מען אלעמאל בעטן אין יעדן מצב, אבער די 

בעסטע צייט צו בעטן איז ווען מען דארף עס נישט, ווען מען האט נאכנישט קיין פראבלעמען.

דאס האבן איוב'ס חברים אים געזאגט. ווען איוב איז געווען אויף צרות און זיינע חברים זענען געקומען צו אים – ער 

איז באפאלן געווארן פון ארימקייט און קרענק, האבן זיי אים געזאגט "יעצט שרייסטו צו השי"ת? היערך שועך לא בצר? 

צי האסטו אפגעראכטן תפילות אויך ווען דו ביזט נאכנישט געווען אין א געדרוקטן מצב?" )איוב, לו, יט(.      

די גמרא זאגט "לעולם יקדים אדם תפלה לצרה" – א מענטש זאל אלעמאל פעדערן מיט תפלה זיינע צרות. און 

"לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה" – א מענטש זאל אלעמאל בעטן רחמים אז ער זאל נישט קראנק ווערן. וועגן 

דעם דארף מען יעדן טאג בעטן אויף דעם.

בדרך אגב: ווארט נישט ביז שמונה עשרה. ס'איז א גוטע געדאנק, יעדן טאג אינמיטן טאג, נעמט א האלבע מינוט און 

בעט פון הקב"ה: "איך בעט דיר באשעפער, היט אויף מיין געזונט. היט אויף די געזונט פון מיין ווייב און קינדער." 

אויב איר זענט געקומען בלויז צו הערן די עצה האט זיך עס שוין געלוינט. ס'איז א ווערטפולע אינוועסמענט. איך 

בעט נישט קיין געלט פאר די עצה; ס'איז ווערד אסאך געלט. איר וועט זיין איבערראשט פון די רעזולטאטן. יעדן איינציגן 

טאג בעט א תפלה, "באשעפער העלף איך זאל בלייבן געזונט, און מיין גאנצע משפחה זאל זיין געזונט."

ס'איז א גמרא. "לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה" )שבת ל"ב( – א מענטש זאל אייביג בעטן רחמים אז ער זאל 

נישט קראנק ווערן. )#591(

z

ענטפער:
אין משלי קען מען טרעפן אסאך עצות.

אביסל  דא,  שלאפן  אביסל   – תנומות"  מעט  שנות,  "מעט 

ארימקייט  דיין  און   – ראשך"  כמהלך  "ובא  דארט,  דרימלען 

וועט קומען צו גיין ווי א וואנדערער, "ומחסרך כאיש מגן" – און 

ו' פסוק  ווי א באוואפנטער רויבער )משלי פרק  דיין נויט וועט קומען 

י'-י"א(. דאס מיינט: פוילקייט, נאכגעלאזנקייט – דאס איז דער גרעסטער שטער פאר סוקסעס. אויב איר וועט לערנען 

משלי וועט איר טרעפן איינמאל און נאכאמאל באווארענונגען איבער די וויכטיגקייט פון זריזות. זריזות, אייפער, איז די 

וויכטיגסטע זאך.

פונקטליך אין וואס צו אינוועסטירן דיינע כוחות דאס קען ער דיר נישט זאגן, ווייל אין די צייטן פון משלי האבן זיי נישט 

געהאט קיין וואש-מאשינען. במילא האט ער נישט געקענט זאגן אז דו זאלסט אריינגיין אין די וואש-מאשין ביזנעס... ער 

וואלט דיר אפשר געקענט זאגן אריינצוגיין אין די ביזנעס פון מיל-שטיינער; צו פראדוצירן די בעסטע מיל-שטיינער; 

אויב דאס וואלט געווען זיין עצה קען מען עס שוין נישט נוצן היינט. 

דערפאר לאזט ער דעם חלק איבער ליידיג... גיי אריין... אין וואס? דאס געפין אליינס אויס. אבער נישט קיין חילוק 

וואס דאס איז, דער עיקר – גיי! שלאף נישט איין. אויב ווילט איר אריינגיין אין א ישיבה און זיך זעצן לערנען, דאס איז 

וואונדערבאר, די בעסטע ביזנעס! תורה איז די בעסטע ביזנעס.

אבער איר גייט דאך עס נישט טון! איז אויב איר פלאנט נישט זיך צו זעצן לערנען, גייט אריין אין דער ארבעט און 

זייט נישט בלויז א פוילער מענטש, ווייל צו זיין פויל איז קעגן דעם אויבערשטנ'ס רצון. 

"אפס! כי לא יהיה בך אביון" )דברים, ט"ו ד'( – דער אויבערשטער וויל נישט אז מען זאל זיין ארעם. 

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

וואספארא עצות קען מען 
ארויסנעמען פון די תורה 

וויאזוי צו ווערן רייך? 
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