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ענטפערט...
 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

ענטפער:
זיך  צו הקב"ה דארפן מיר  צו קענען צוריקקומען  ווייל 

מורא  און  צו האבן השי"ת  ליב  זאכן:  צוויי  די  אויסלערנען 

צו האבן פון אים. "אבינו", אונזער טאטע, מיינט דער וואס 

האט אונז ליב און מיר האבן אים ליב. און "מלכינו", אונזער 

אונזער  אין  וואס קאנטראלירט אלעס  מיינט דער  קעניג, 

לעבן ווי א קעניג; און מיר האבן מורא פון א קעניג.

עס  וואס  פארשטאנד  א  קונה  זענען  מיר  ווען  יעצט, 

מיינט צו מורא האבן און ליב האבן דעם אויבערשטן, דאס 

זאכן;  טון  סתם  נישט  מיינט  תשובה  תשובה.  איז  אליינס 

תשובה איז פארשטיין זאכן. ווי מער מען איז מכיר אז דער 

אויבערשטער איז "אבינו", דאס אליינס איז "השיבנו", אזוי 

קומט מען צוריק צו אים. און ווי מער מען איז מכיר אז דער 

אויבערשטער איז "מלכינו", ער איז אונזער קעניג, דאס אליינס איז א תשובה. 

פון  באגריף  לערנען דעם  ער  בעסער, דארף  ווערן  צו  איד טראכט  א  סיי-ווען  אין קאפ;  אריין  נעמט דאס 

"אבינו", דאס איז אהבת השם, ליב האבן דעם אויבערשטן, און "מלכינו", דאס איז יראת השם.

רוב פרומע אידן ווען זיי הערן די ווערטער איז עס ביי זיי סתם אן אויסדרוק, עס מיינט גארנישט. אבער עס 

דארף באקומען אן עכטע באדייט דורכ'ן פראקטיצירן וואס עס מיינט ליב האבן דעם אויבערשטן און מורא האבן 

פונעם אויבערשטן. און וועגן דעם זענען די ווערטער אין די ברכות, השיבנו און סלח לנו, ווייל תשובה און סליחה 

איז אנגעהאנגען און קונה זיין די השקפות פון "אבינו" און "מלכינו".  )493(
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ענטפער:
די גמרא זאגט, "אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו" – 

אויף  זיך  יצר הרע שטארקט  זיין  אז  זעט  אויב א מענטש 

איז, ער  זאך  די ערשטע  זאכן.  טון עטליכע  זאל ער  אים, 

אים  האט  דאס  אויב   – מוטב"  "ניצחו  תורה.  לערנען  זאל 

געהאלפן בייקומען דעם יצר הרע, זייער גוט! אבער אויב 

נישט דארף ער טון עפעס אנדערש – און די גמרא גיבט אן 

גארנישט  וואס  נאכדעם  שפעטער  אבער  עצה.  אנדערע 

די  גיבט  פארצווייפלט,  איז  ער  און  געהאלפן  נישט  האט 

גמרא די לעצטע עצה – "יזכיר לו יום המיתה"  - ער זאל 

בס"ד

יום כיפור
תשפ"ב לפ"ק

גליון קפ"ז
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פראגע

פראגע

מיר זאגן "אבינו מלכנו" אין 
די עשרת ימי תשובה און 

איך האב באמערקט אז אין 
שמונה עשרה אין די צוויי 

ברכות פון "השיבנו" און 
"סלח לנו" נוצן מיר אויך 
די ווערטער "אבינו" און 

"מלכינו". פארוואס ווערט 
עס ספעציפיש גענוצט אין 

די צוויי ברכות?

עס איז שוין כמעט 
יום כיפור. וואס איז די 
שנעלסט-אפעקטיווע 

רוחניות'דיגע ווייטאמין 
וואס איך קען נעמען פאר 

א שנעלע רוחניות'דיגע 
דערהייבונג?



רבי אביגדור ענטפערט...
זיך דערמאנען פונעם יום המיתה.

וועג פון בייקומען דעם יצר הרע.  וועגן דעם יום המיתה איז די מערסט-אפעקטיווע  דאס מיינט אז טראכטן 

"לב חכמים בבית אבל" – די הארץ פון קלוגע מענטשן זענען אין די הויז פון אבלים. עס מיינט נישט אז ער דארף 

דארט זיין, אבער זיין הארץ איז דארט.

און דערפאר, אסאך מאל איז וויכטיג צו נוצן דעם עקסטרעמסטן מעטאד. לכתחילה וויל נישט די תורה אז 

מען זאל טראכטן פון טויט, ווייל אזעלכע מחשבות האבן אויך "סייד עפעקטס". צומאל ווען א מענטש טראכט פון 

וועגן טויט קען מאכן א מענטש פארגעסן פון  ווערן זיי צעבראכן און געבן אויף האפענונג. צופיל טראכטן  טויט 

עולם הבא! טויט – דארפט איר וויסן – איז א גרויסע סתירה צו אמונה אין עולם הבא, ווייל פאר די אומטרענירטע 

אויגן קוקט דער טויט אויס ווי די ענדע; עס קוקט אויס פאר די פליישיגע אויגן ווי אלעס האט זיך געענדיגט און עס 

איז גארנישט מער געבליבן. 

וועגן דעם איז נישט אייביג אזוי גוט צו טראכטן פונעם טויטן-בעט; אבער ווען עמיצער איז אין אן עמערדזשענסי 

און ער וויל זיך שנעל אויפוועקן, דעמאלטס דארף ער ארויסגיין צום בית החיים און זיך אוועקשטעלן דארט און 

אויף  גוטע אפעקט  א  זייער  וויילע. עס האט  א  אין  טון אמאל  צו  גוטע געדאנק  א  איז  די קברים. עס  אויף  קוקן 

מענטשן זיי צו געבן א הכרה אויף די צייטווייליגע נאטור פון עולם הזה. 

אבער עס מיינט נישט אז ס'איז די בעסטע זאך. די בעסטע זאך איז צו שאפן א ספר אויף מדות, אדער א ספר 

וועגן יראת שמים, און באקומען די ווייטאמינס וואס לערנען דעם מענטש וויאזוי צו לעבן ריכטיג אן דארפן טראכטן 

פון אזעלכע אומגעשמאקע זאכן ווי טויט.  )609(
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ענטפער:
דעם  וועגן  טאקע  און  קשיא.  גרויסע  א  זייער  איז  דאס 

גרעסטע  די  פון  איינס  ווי  פאררעכנט  תשובה  ווערט 

און  א מורא'דיגע חסד  איז  אויבערשטן. עס  פונעם  חסדים 

אויבערשטער  אז דער  מיינט  נס. תשובה  געוואלדיגער  א 

וועט אריינטרעטן אין די פראצעדור פון היסטאריע און ער 

גייט מאכן זאכן זאלן פארשווינדן ווערן פון היסטאריע.

אונזער  פון  ווייטער  איז  עס  וואס  זאך  א  איז  דאס 

מעגליכקייטן צו ערקלערן. וועגן דעם זאגן מיר "ברוך אתה 

ד' הרוצה בתשובה!" מיר דאנקען דיר באשעפער, וואס איז 

מסכים אנצונעמען תשובה. דו ביזט דער וואס ערמעגליכט 

תשובה, ווייל דו מעקסט אויס די פלעקן וואס מיר האבן געמאכט אויף אונזערע נשמות. עס איז עפעס וואס קיינער 

קען נישט מסביר זיין. אבער ס'איז איינס פון די גרויסע נסים וואס דער אויבערשטער טוט, און דערפאר דארפן מיר 

אנערקענען ווי גרויס די חסד פון תשובה איז.  )378(
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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

אין ליכט פון דעם וואס איר 
האט היינט גערעדט אז 

אונזערע מעשים אויף דער 
וועלט זענען אן אייביגקייט, 

וויאזוי קען תשובה 
צוריקדרייען די שלעכטע 

מעשים וואס מען האט 
געטון? 
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 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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