
ווייזט אים וואו אהין צו גיין.

דאס איז וואס די גמרא זאגט )שם(. אסאך פון די שאסייען זענען געווען 
"מקלט",  צייכענונגען,  און  טאוולען  מיט  אויסגעשטעלט  עקסטער 
אנצואווייזן פארן רוצח וועלכע אויף וועג ער זאל לויפן. די גמרא ברענגט 
ַּבָּדֶרְך, השי"ת ווייזט די זינדיגע דעם  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  אלס ראיה, דעם פסוק: 
וועג, ער פירט זיי אויף א גוטע ריכטונג. ביי יעדע דריי אויפן וועג, ביי יעדע 
געווען  זענען  ווערן,  פארבלאנדשעט  מעגליך  קען  רוצח  דער  וואו  פלאץ 

צייכענונגען אים צו העלפן אנצוקומען צום ערי מקלט בשלום.

באקומען דירעקציעס

און וואס איז פארגעקומען ווען ער איז ענדליך אנגעקומען צו זיין ציל? 
די שטעט פון די פליטים זענען נישט געווען געווענליכע שטעט,  זיי זענען 
געווען  ערי לויים, תורה צענטערן. דאס ווייזט אז השי"ת האט אים געפירט 
וועלכער  רביים  צווישן  אויפהאלטן  זיך  קענען  וועט  ער  וואו  שטאט  א  צו 
זענען  עס  אז  פארשטעלן  מיך  קען  איך  תורה.  לערנען  קענען  אים  וועלן 
געווען שיעורים דארט, מוסר שמועס'ן און דער ציל פון דעם איז געווען אז 
ער זאל זיך לערנען ווי צו חרטה האבן אויף דעם וואס ער האט פארשניטן 

דאס לעבן פון א איד.

ווען מען לערנט נישט קיין תורה איז מען אזוי אומוואוסנד אז מען ווייסט 
וואס מען  די שלעכטע מעשים  ניטאמאל אז מען דארף חרטה האבן פאר 
זיי זאגן, "אופסס, איים סארי.  וואס מען איז גורם.  טוט, פאר די שאדענס 
כ'האב נישט געמיינט דאס צו טון..." און פארטיג. זיי מיינען אז מיט דעם 
זענען זיי שוין אומשולדיג יעצט; זענען זיי שוין פריי פון זינד. אבער השי"ת 
זאגט, "דאס איז עמי הארצות. ס'איז פראסט און פשוט אומוואוסנדקייט. 
אחריות."  נעמען  מיינט  דאס  וואס  איבערצייגן  זיך  וועסט  און  תורה  לערן 
דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע לימודים וואס דער רוצח לערנט זיך ווען 

ער קומט אן צום ערי מקלט.

איז  דין  דער  אז  מיינען  נישט  זאלן  מיר  אז  אונז  לערנט  גמרא  די  און 
אונז  זאגן  בשוגג.  גע'הרג'ט  האט  וואס  איינער  פאר  געאייגנט  ספעציעל 
השי"ת  וואס  כלל  יסוד'דיגער  א  איז  ַּבָּדֶרְך  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ניין!  "אה  חז"ל: 
האט אוועקגעשטעלט און דאס האט שייכות צו יעדן איינעם, נישט נאר צו 
איינער וואס האט גע'הרג'ט בשוגג. ס'מאכט זיך דא, דארט, וואס מיר זענען 
אונזער  צו  געפירט  כסדר  מיר  ווערן  דעריבער  און  חוטאים  ליידער 

אויסלייזונג דורך השי"ת, נאר רוב מאל באמערקן מיר דאס נישט.

א טראגעדיע אין פארוויילונג'ס ארט

נעם א ביישפיל פון א מענטש וואס פירט א מוסד; זאל עס זיין א ישיבה 
אדער מיידל שולע און ער מאכט אוועק אלע פארזיכערונג'ס געזעצן וואס 
זענען אנגענומען איבעראל. א 'פייער-דרילל' איז א וויץ ביי אים. די 'עקזיט' 
טאוולעך איבער די טירן איז א וויץ פאר אים, ס'איז א גוי'שע זאך... זיין בנין 

איז אין א סכנה פון ווערן פארכאפט אין א פייער.

'יורה חטאים בדרך'. ער ברענגט א פייער  וואס טוט השי"ת? ער איז א 
וועלט  דער  פון  גיין  געדארפט  האבן  וואס  מענטשן  און  אנדערש,  ערגעץ 
ווערן פארכאפט אין דעם פייער. און השי"ת ערווארט יעצט אז דער מנהל 
וואס  טאוולעך  די  באמערקן  זאל  ער  דערפון,  לימוד  א  ארויסנעמען  זאל 
ריכטיגן  דעם  נעמען  זאל  ער  און  אים  פון  פארענט  אויסגעלייגט  זענען 

שיידוועג.

ס'איז  ווען  צוריק  יארן  אסאך  פון  אינצידענט  אן  מיך  דערמאן  איך 
א  געווען  ס'איז  אין באסטאן'.  פייער  גרויוו  'קאקאנאט  דער  פארגעקומען 
פארוויילונג'ס  גרויסער  א  געווען  איז  גרויוו  קאקאנאט  דער  טראגעדיע. 
מערסטנס  ליידער   - מענטשן  מיט  איבערגעפילט  געווען  איז  וואס  ארט 
זענען  הונדערטער  וואו  אויסגעבראכן  האט  פייער  גרויסער  א  אידן. 
אין  געוואוינט  דאן  האב  איך  מעשה.  די  גוט  געדענק  איך  אומגעקומען. 

חלק א'. ונשמרתם מאד
א טראגעדיע אין וואלד

אין די וואכעדיגע סדרה לערנען מיר איבער א מענטש וואס איז אריין אין 
מיך  קען  איך  ד-ח(.  י"ט:  )שופטים  פייער  א  מאכן  צו  האלץ,  האקן  וואלד 
האבן  געברויכט  האט  ער  און  צייט  ווינטער  געווען  ס'איז  אז  פארשטעלן 
צו  האלץ  געבעטן  פרוי  זיין  אים  האט  אפשר  אויוון,  זיין  פאר  האלץ  מער 
געטרייער  דער  איז  זיין  נישט  נאר  ס'זאל  וואס  נאכטמאל.  קאכן  קענען 

טאטע און מאן געשטאנען און אויסגעהאקט ביימער אין וואלד.

ווי ער האט געהאקט מיטן  און דערנאך האט עפעס שרעקליך פאסירט. 
האק  פונעם  שפיץ  אייזערנער  דער  איז  ָהֵעץ",  ִמן  ַהַּבְרֶזל  "ְוָנַׁשל  האק, 
צוריקגעשפרינגען און האט לא עלינו, פאר קיינעם געדאכט, גע'הרג'ט א 

איד וואס איז געשטאנען דערנעבן.

בייזע  קיין  אן  געטון  דאס  האט  באטרעפענדער  דער  אז  זיך  פארשטייט 
"דער  טענה'ן,  געקענט  ער  האט  געמיינט,"  גארנישט  האב  "איך  כוונות, 
האק איז געקומען צו פליען פון זיך אליין. כ'האב ניטאמאל געוואוסט אז 
דאס  וואס  טראצדעם  נאכאלץ,  און  בוים."  אונטערן  דארט  שטייט  איינער 

איז געווען א טעות, ווערט ער נאכאלץ אנגערופן אין די תורה, א רוצח.

"ס'איז נישט קיין תירוץ," זאגט השי"ת, "ווען דו ביסט אריינגעקומען אין 
אנדערע  אויב  אומקוקן  זיך  געדארפט  האסטו  האלץ  האקן  צו  וואלד 
מענטשן דרייען זיך נישט דארט. דו וואלסט געדארפט טראכטן דערפון פון 
דו האסט דאס  פון דעם האק, בעפאר  די שפיץ  פאראויס און באפעסטיגן 
גענומען אין דער הייך. דו וואלסט געדארפט וויסן אויב איינער שטייט נעבן 

דיר."

זוכן דירעקציעס

ָהֵאל  ֶהָעִרים  ִמן  ַאַחת  ֶאל  וואס געשעט יעצט? די תורה זאגט אים, "ְוָנס 
פון  באשיצט  זיין  צו  מקלט,  ערי  די  פון  איינע  צו  אנטלויפן  מוז  ער  ָוָחי",  
דעם גואל הדם, וועלכער וועט זוכן צו נעמען נקמה אויף די בלוט פון זיין 
קרוב. און דער שוגג וועט וואוינען דארט - צומאל פאר לאנגע יארן - צו 

באקומען א כפרה אויף זיינע זינד.

לאמיר זיך פארשטעלן די סצענע ווי די גמרא ברענגט דאס אראפ )מכות 
זיך  איילט  ער  און  מקלט.  עיר  צום  וועג  אויפן  יעצט  איז  מערדער  דער  י(: 
אים  קען  וואס  הדם  גואל  פונעם  ווייטער  וואס  שטיין  דארף  ער  ווייל 
טרעפן  צו  פרובירנדיג  אונטערוועגן,  דורך  וועג  זיין  מאכט  ער  ערלעדיגן. 
דער וועג צום שטאט זיך צו באשיצן. און אינמיטן וועג קומט ער אן צו א 
אדער  רעכטס  נעמען,  צו  דירעקציע  וועלכע  נישט  ווייסט  ער  שייד-וועג, 
לינקס? ער האט נישט קיין צייט, ער מוז לויפן ווי שנעלער און צו זיין מזל 
וואס  צייכן  צייגט אים קלאר, "ערי מקלט", מיט א  וואס  איז דא א טאוול 

פרשת שופטים

תורת אביגדור
באידיש

הגאון ר' אביגדור מיללער זצ"ל

אנווייזונגען פון הימל



פ יפואביגד יו/ותישפוש תשיפ ב 

'מאסעטשוסעטס'.

א לימוד פונעם טראגעדיע

נייעס  נייגעריגע  פאר  געווארן  געמאכט  נישט  איז  דעם  ווי  טראגעדיע  א 
וואס קומט און גייט. השי"ת וויל אונז דא עפעס צו לערנען. ער ערווארט אז 

דו זאלסט ארויסנעמען א לימוד פון דער טראגעדיע.

מען קען ארויסנעמען א צאל לימודים פון דעם. קודם כל פאר אלעם, א 
איד באלאנגט נישט אין קיין פארוויילונג'ס ערטער. דאס איז א וויכטיגער 
לימוד! נאך א לימוד, דער אינצידענט איז פארגעקומען פרייטאג צונאכט'ס. 
זיין?! נאך א לימוד, מען  ווי מעג מען מחלל שבת  חילול שבת! געוואלד! 
דער  וואס  רמזים  גענוג  ס'דא  דארט.  כשר'ס  סערווירט  נישט  האט 

אויבערשטער האט געוויזן מיט דעם טראגעדיע.

און צו דעם דארף מען אויך ארויסנעמען די וויכטיגסטע לימוד, ווי צו זיין 
פארזיכטיג אין פאל פון א פייער. יורה, השי"ת לערנט אונז, חטאים בדרך, 
די זינדיגערס וואס טראכטן נישט אריין וואס עס קען פאסירן צוליב זייער 
מער  זיין  צו  לערנען  זיך  זאלסט  דו  אז  וויל  השי"ת  נאכלעסיגקייט. 
היינטיגע  אויך  וואלד;  אין  האלץ  האקסט  דו  ווען  נאר  נישט  פארזיכטיג. 
צייטן! אין די פארוויילונג'ס ארט זענען די אויסגענג געווען פארשלאסן און 
געווארן  געטוישט  זענען  רעגולאציעס  אויך אנדערע פארלעצונגען. אסאך 
זיך  'באסטאן' קענען  פון  די ערלים  אויב, להבדיל,  יענעם אינצידענט.  זייט 

דערלערנען דאן קענען מיר אויך.

פרומע פייערן

זיך נישט געלערנט. א פרוי צינדט שבת  איך מוז ענק זאגן אז פיל האבן 
ליכט און זי יאגט זיך ארויס פון צימער אנצוטוהן בגדי שבת איבערלאזנדיג 
דארט קליינע קינדער זיך שפילן נעבן די שבת ליכט. דאס איז א געפערליכע 
זינד! א איד, ער וויל אז אלע זיינע קינדער זאלן מקיים זיין די מצוה פון נר 
ארום  אלע  שטייען  זיי  און  מנורה.  אייגענער  זיין  האבן  זאל  יעדער  חנוכה. 
און צינדן זייער מנורות און דער גרויסער 'צדיק' גייט ארויס פון צימער. ער 
איז א רשע גמור, א רשע גמור ממש! ער מוז שטיין דארט בשעת מעשה און 

אכטונג געבן אויף די קינדער.

דער  און  ישיבה  א  געבויט  האט  איינער  אינצידענט,  אן  מיך  דערמאן  איך 
בנין אינספעקטאר איז אראפגעקומען. ער האט אים אונטערגעשמירט מיט 
רעגולאציעס.  בויען  מיט  מוטשען  צופיל  נישט  אים  זאל  יענער  אז  געלט 
אויך  ס'קאסט  פארלאנגען,  אלע  די  נאכצוקומען  גרינג  נישט  טאקע  ס'איז 

אסאך געלט.

איינע פון די טירן האבן נישט געהאט אן 'עקזיט' טאוול. און ליידער האט 
נייע  עטליכע  און  אויסגעבראכן  האט  פייער  א  פאסירט.  שרעקליכע  דאס 
ליידער  זענען  און  איז,  'עקזיט'  דער  וואו  געוואוסט  נישט  האבן  בחורים 

פארכאפט געווארן אין דעם פייער, ר"ל.

האט איינער געהאט טענות צו דער מנהל? אה ניין,ער איז א צדיק גמור. 
אבער דער אמת איז אז ער איז א חוטא גמור! דו מיינסט אז נאר דער וואס 
גייט אריין אין וואלד האקן האלץ און גיבט נישט אכטונג, איז א רוצח אין 
דער תורה?! איך מוז מיך אנטשולדיגן דאס צו זאגן, אבער איך מיין אז דער 
אים  האט  מען  ווייל  האקער,  האלץ  דער  ווי  שולדיג  מער  איז  מנהל 
געווארנט! דו האסט געהאט אן אינספעקציע אבער דו האסט אויסגעוועלט 
פארוואס  פייערן,  געוויזן  שוין  דיר  האט  השי"ת  מאכן!  צוטון  נישט  זיך 

האסטו זיך נישט גענומען צום הארצן?

פארזיכטיגקייט איז פאר אלעם!

אוודאי לערנט אונז דער אויבערשטער אסאך אסאך זאכן, מיר וועלן רעדן 

לעקציעס  וויכטיגסטע  די  פון  איינע  אבער   - שפעטער  דעם  איבער  מער 
א  מיט  פארזיכטיג  זיין  צו  ווי  איז  אונז,  לערנט  אויבערשטער  דער  וואס 
פורסט!"  "סעיפטי  בלע"ז,  אין  זאגן  עס  וועלן  מיר  לעבן.  איד'ס  צווייטן 
מיספארשטענדעניש.  קיין  זיין  נישט  זאל  עס  כדאי   )Safetyו First)
ס'איז נישט פארהאן אין דער וועלט קיין שום זאך וואס איז מער טייער ווי 
שייך.  איז  וואס  מערסטע  דאס  ווערן  אפגעהיטן  דארף  דאס  און  איד!  א 
דיינע  קינדער,  דיינע  באהיט  זיך,  באהיט  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 

פריינט און אנדערע אידן.

אנדערע,  פון  לעבן  דאס  און  לעבן  זייער  מיט  לייכטזיניג  זענען  מענטשן 
צו  נאר  געשעט  אלעס  דאס  פאסירן.  גארנישט  ס'וועט  אז  מיינען  זיי  ווייל 
ודם.  בשר  א  אין  אינסטינקט  אן  איז  דאס  ווייסט,  דו  מענטשן.  אנדערע 
אזוי  פאסירט  האט  גארנישט  און  אהער  ביז  געלעבט  האבן  זיי  ווי  פונקט 
דער  אריבערגעלאפן  ביסט  דו  ווי  פונקט  פאסירן.  גארנישט  ווייטער  וועט 
האסט  דו  אדער  פאסירט  האט  גארנישט  און  קארס  רוישיגע  צווישן  גאס 
געדרייווט ווילד און אלעס איז אריבער בשלום אזוי וועט שטענדיג זיין. אה 

ניין! חס ושלום, חס ושלום, פלוצלונג קען עפעס פאסירן.

לערן דיך פון ערפארונג

ווען אימער מיר הערן פון אן עקסידענט זאלן מיר נישט לאזן פארבייגיין 
דעם געלעגענהייט. אויב דו זעסט א משוגענער אריבערגיין א פארנומענער 
אויף דער ערד  ליגט אויסגעצויגן  און א קאר קלאפט אים אראפ, ער  גאס 
עובדי  די  ערליכע,  די  זאלן  דערמינטערן,  צו  אים  פרובירן  לייט  הצלה  ווען 
א  דעם  פון  ארויסנעמען  דארף  מען  נישט!  דאס  טו  אפלערנען,  זיך  השם 
לימוד, ווייל דאס איז געשיקט געווארן מן השמים צו אונז, אז מיר זאלן זיך 

אפלערנען צו זיין מער פארזיכטיג.

א  אלס  דאס  מאך  און  אפן,  אויגן  דיינע  האלטן  דארפסטו  דעריבער 
זיך צו לערנען פון ערפארונג. איך זאג, "ערפארונג", אבער עכט  'פאליסי', 
איז דאס השי"ת וואס לערנט דיר. און דאס איז א וויכטיגער יסוד אין לעבן. 
וואס אימער דו הערסט - און דו  נייעס עס דערגרייכט צו דיר,  וועלכע  סיי 
הערסט כסדר - זאל דאס אריינדרינגען אין דיינע אויערן. איינער וואס איז 
איז  קינד  א  קאר,  א  דורך  געווארן  אראפגעקלאפט  איז  גאס  די  אריבער 
ליידער דערטראנקן געווארן, אן אייניקל האט באזוכט זיידע און באבע און 
איז ארויסגעפאלן פון פענסטער ר"ל ווייל ס'איז נישט געווען קיין גראטעס. 
ווען דו הערסט די שוידערליכע פאסירונגען זאל דאס אריינדרינגען אין דיין 
הארץ ווי א פייל פון בויגן. און מאך דאס אלס א פרינציפ, "השי"ת וויל מיר 
פון  נאכלעסיגקייט.  מיין  חטאים,  מיינע  פון  ראטעווען  צו  מיר  אויפוואכן, 

יעצט און ווייטער וועל איך זיך מער אכטונג געבן פון דעם."

חלק ב'. א לעקציע אין מלחמה צייט 
א ברכה פון שלום

די  היט  השי"ת  אז  תורה,  דער  אין  יסוד  דער  אז  פארשטיין  דארף  מען 
וועג צו אויסלייזונג, איז נישט באגרעניצט בלויז צו לערנען  רשעים אויפן 
אין  האלץ  האקן  ביים  פארזיכטיג  זיין  לנפשתיכם;  מאוד  ונשמרתם  איבער 
חז"ל  גאס.  די  אריבערגיין  ביים  אדער  דארמיטארי  ישיבה  א  אין  וואלד, 
לערנען אונז אז דער יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבֶּדֶרְך איז א יסודות'דיגער כלל וואס דער 

אויבערשטער לערנט אונז ווי צו לעבן מיט הצלחה.

מיר זאגן כסדר, "שים שלום", אין די תפילות. מיר בעטן השי"ת עטליכע 
מאל אין טאג, "געב אונז שלום." וואס מיינט שלום? מיינט דאס צו זיין א 
מיליאנער? מיינט דאס צו האבן צענליגער משרתים אין הויז און א לימוזין 
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צוריק  און  הין  מאל  עטליכע  רייזן  צו  דאס  מיינט  שאפערן?  עטליכע  מיט 
איבערן  רייזעס  לוסט  און  שמחות,  משפחה  פאר  ישראל  ארץ  קיין 

אטלאנטיק?

בכלל נישט! שלום מיינט אז דו ביסט נישט אויף צרות. אלעס איז רואיג 
מיט  פליען  צו  געקומען  נישט  זענען  אמבולאנסן  שום  קיין  שטיל.  און 
דיין  לעשערס.  פייער  קיין  נישט  וואך.  די  שטוב  דיין  צו  סיראנס  טויבענדע 
טאכטער האט דיך נישט אנגעקלינגען אינמיטן נאכט אז זי האט צרות פון 
לאנד.  אין  מלחמה  קיין  פאר  נישט  ס'קומט  שלום!  מיינט  דאס  מאן.  איר 
ס'איז נישטא קיין אינוואדירונג פון פרעמדע ארמייען, עראפאלאנען ווארפן 

נישט קיין באמבעס. דאס איז שלום.

טעראר אין די לענדער

געוויסע  ביי  אויערן  טויבע  אויף  פאלן  ווערטער  די  וואס  דעם  צוליב 
מענטשן, זענען מיר אין א געוויסע זין חוטאים - מיר זינדיגן מיט דעם וואס 
מיר איגנארירן אונזער גוטער מזל - און השי"ת וויל אז מיר זאלן זיין יורה 

חטאים בדרך; ער וויל אונז פירן אויפן ריכטיגן וועג.

דעריבער, וואס טוט ער? ער ברענגט צרות, לאמיר זאגן, אין אפריקע, אין 
קאנגאו. אין אפריקע שעכטן זיך די ווילדע שבטים איינער דעם אנדערן. אין 
אנדערן.  דעם  איינער  אונטער  זיך  מען  ברענגט  וויאטנאם  און  באנגלעדוש 

אין טשיינע רייסט מען זיך ארום די קאמוניסטן מיט די נאציאניסטן.

סיבות  די  פון  איינע  גיין.  פארלוירן  נישט  טארן  אינצידענטן  די  און 
זאלן  מיר  אונז,  צוליב  איז  געשעענישן  אלע  די  שיקט  השי"ת  פארוואס 
וואוינען  מיר  אז  פאר  זיך  שטעל  מזל.  גוטער  אונזער  אין  אריינטראכטן 
ליידענישן?  און  צרות  פון  אויסצושטיין  געהאט  מיר  וואלטן  וויפיל  דארט. 
וויפיל  זייער לעבן איז רעאונירט.  זענען כסדר אין טעראר,  מענטשן דארט 
וויפיל  געווארן,  פארוואונדעט  זענען  וויפיל  אומגעקומען,  זענען  זיי  פון 
און  פליטים.  געווארן  זענען  וויפיל  אלמנות?  און  יתומים  געווארן  זענען 
א  ס'איז  הונגער.  קרענק  זיך,  מיט  ברענגט  מלחמה  א  וואס  צרות  אלע 

טראגעדיע, ממש א רחמנות.

פאר אונזער טובה וועגן

נישט איגנארירן. דאס איז איינע  זאלן  וואס מיר  און ס'איז א טראגעדיע 
אז  פארלאנגט  ער  און  בדרך  חטאים  יורה  איז  השי"ת  וואס  אופנים  די  פון 
אויף  שמחה  מיט  פול  זיין  און  געשעענישן,  די  אין  אריינקלערן  זאלן  מיר 

אונזער רואיגע לעבן. 

ישראל בשלום". אויב מיר זעען אז עס  עמו  "ברוך אתה ה' המברך את 
זענען פארהאן מלחמות אין אנדערע לענדער זאל מען וויסן אז די מלחמות 
דארפן  געדאנקנגאנג  דעם  מיט  וועגן.  טובה  אונזער  פאר  נאר  פאר  קומען 

מיר ליינען נייעס, אויב דו ליינסט דאס בכלל, דעמאלס איז דאס דער וועג.

עס  אימער  וואס  געשעענישן.  וועלטליכע  אין  כלל  א  דא  ענק  זאג  איך 
אונז  ציל  א  ס'איז  אונז;  צוליב  אלעס  איז  וועלט  דער  אויף  פאר  קומט 
די  דורך  דאס  ווייסן  מיר  המעשים.  תיקון  צו  ברענגען  און  אויפצווואכן 

פארשריפטן פון די תורה.

געוויסע מענטשן האלטן זיך צו קליין צו גלייבן אז אלעס וואס קומט פאר 
אויך  ס'איז  אז  זיין  מודה  זיי  וועלן  אפשר  זיי.  צוליב  איז  וועלט  דער  אויף 
צוליב זיי; אויב זיי זענען ערליכע וועלן זיי מודה זיין אז צומאל קומען פאר 
זאכן צוליב זיי. אבער די גמרא זאגט: "אין פרענות באה לעולם אלא בשביל 
ישראל," עס קומען נישט פאר קיין צרות אויף דער וועלט נאר וועגן אידן. 
וועלן  ווערטער  די  ביז  צייט  לאנגע  א  נעמען  וועט  עס  אז  זיין  קען 
אריינדרינגען אין דעם דיקן ביין פון קאפ )skull( אבער צוליב דעם זענען 
ווייקט עס גענוג  וועלט. אפילו דער ביין, אויב מען  מיר דאך דא אויף דער 

לאנג אין פליסיגקייט וועט עס דורכנעצן.

אויפן וועג צום שלאכטפעלד

וועט ענק גאנץ מעגליך איבערראשן,  וואס  וויל ענק עפעס זאגן דא  איך 
אין  מלחמה  די  אנגעברענגט  האט  השי"ת  אמת.  ס'איז  אז  כ'מיין  אבער 
איראק אז מיר זאלן שעצן שלום. ס'דא אלע ערליי תירוצים פארוואס מען 
האלט מלחמה און איך בין נישט דער וואס קען דאס אנטשיידן. איך בין צו 
פשוט צו געבן פירושים אויף מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, אבער איין 
א  באקומען  האבן  וואס  סאלדאטן  נעבעכדיגע  די  איבער  זיכער  איז  זאך 
פארארדענונג צו אויפשטייגן אויף פליגערס אפצופליען צום פראנט, דאס 

איז נאר צוליב אונז, אז מיר זאלן זיך לערנען צו שעצן די ברכה פון שלום.

די  געזען  האב  איך  בהלה.  א  אין  יעצט  זענען  סאלדאטן  נעבעכדיגע  די 
זיי  טישלעך,  צייטונג  די  פארביי  בין  איך  ווען  צייטונגען  די  אין  העדליינס 
געזונטער אכצן  א  צוואה.  די אמעריקאנער סאלדאטן שרייבן  ווי  שילדערן 
יעריגער וואס שרייבט א צוואה איז עס נישט צוליב דעם וואס ער מיינט אז 

ער וועט לעבן ביז די הונדערט און צוואנציג. ער איז דערשראקן צום טויט.

זיי נישט פארשטיין. שטעל זיך פאר אז איינער פון אונז זאל  מיר קענען 
וואלטן מיר געווען גוט דערשראקן.  גיין אין מלחמה קעגן פיינט,  ח"ו מוזן 
מיר וואלטן זיך געדראפעט אויף די גראדע ווענט אז די מלחמה זאל וואס 
קוילן  די  וואו  פראנט  צום  אן  קומט  מען  איידער  סוף,  א  צו  קומען  גיכער 

פליען פון אלע זייטן.

גארנישט נאר שלום

גלייב  קעפ.  די  איבער  פליען  קוילן  ווען  געשמאק  ס'איז  אז  נישט  מיין 
נישט די פראפעגאנדע אין די מאגאזינען און מעשה ביכלעך. די סאלדאטן 
ס'איז  זיי.  איבער  שיסן  פיינט  ווען  מדבריות  די  אין  ארומקריכן  מוזן  וועלן 
קוילן  ווען  ארמיי,  דער  אין  פליען.  קוילן  ווען  קינדער-שפיל  קיין  נישט 

פליען, דעמאלס הייבט מען אן צו באגרייפן וואס דאס מיינט שלום.

לאמיר זאגן אז דער סאלדאט קען פלוצלונג ווערן אפגעפירט צוריק קיין 
ניו יארק. ער שפאצירט איבער די גאסן. ס'איז אים נאס און הייס, ער האט 
איז  ער  אבער  ארבעט.  קיין  נישט  האט  ער  טאש,  אין  גרייצער  קיין  נישט 
איבערגליקליך ווייל ער האט שלום. ער שטייט נישט קעגן פליענדע קוילן 
דעם  פאר  נישט  שטייט  ער  יסורים,  אין  נישט  שרייט  קיינער  אים.  ארום 
שרעק פון טויט אן קיין אפשטעל. נאר פשוט'ע שלום! גארנישט מער! דאס 

איז זיין הארץ וואונטש.

נאר דער טויש, פון מלחמה צו א שפאציר איבער די הייסע גאסן, אן קיין 
"אוהא!  איבערגליקליך.  מאכן  צו  אים  גענוג  שוין  איז  טאש,  אין  געלט 
מיר  ווי  איז  דאס  שפירן.  שטענדיג  דארפן  מיר  וואס  איז  דאס  און  שלום!" 
טאג,  זומער  הייסע  א  אין  גאס  די  אראפ  שפאצירן  מיר  ווען  שפירן  דארפן 

ווען גארנישט גייט ווי מיר האבן געוואלט, אויסער שלום.

בעסער ווי הנאה

מיט  לעבן  און  זינדיגן  אויפהערן  צו  וויסן  זאלן  קינדער  מיינע  וויל  "איך 
ווי אזוי לערנט ער אונז דעם לימוד? איין וועג  שמחה," זאגט השי"ת. און 
איז דורך אונז צייגן די סאלדאטן. זיי צוטערן פאר זייער לעבן און נאר צוליב 
זייער מצב.  פון  דו האסט הנאה  אז  נישט  זאג  מיר שוין הנאה!  דעם האבן 
נישט דאס מיין איך צו זאגן - מיר האבן רחמנות אויף זיי, אבער מיר האבן 

הנאה פון וואס מיר פארמאגן!

מיר מוזן דאס שפירן. מיר מוזן שעצן שלום! שוין יעצט ווען ס'איז שטיל 
קיין  נישט  שיסט  קיינער  דעם.  אויסער  גארנישט  דארפסט  דו  אינדרויסן, 

בולעטן צו דיר. נישטא קיין פאגראמען, דאס מיינט שלום!
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יעצט גיי ארויס און פרוביר צו איבעררעדן איינעם אז ער זאל זיין בשמחה 
נאר פון דער פשוט'ער טאג טעגליכן לעבן, ער וועט דיר אנקוקן ווי דו ביסט 
אראפגעפאלן פון דער לבנה. ניין, ער וויל פארגעניגענס! ער וויל אריינגיין 
אין קאר און ארומרייזן ערגעץ ווייסעך וואו. דער גליק פון שלום איז נישט 
גענוג פאר אים. און דאס איז צוליב דעם וואס ער איגנארירט דעם דרך וואס 

השי"ת לייגט כסדר אויס פאר אים.

א רואיגער שלאף

ווייסטו  נישט.  דאס  פארשטייען  מענטשן  אז  רחמנות  גרויסער  א  ס'איז 
וואס פארא לוקסוס דאס איז, צו אריינפאלן אין א רואיגע שלאף? אין פיל 
צו  מורא  האבן  זיי  רואיג.  שלאפן  נישט  מען  קען  וועלט  דער  אין  פלעצער 
מיט  קוילן  אריינשיסן  נאכט  דער  אינמיטן  נישט  זאל  מען  אז  שלאפן  גיין 
מאשין געווער דורך זייער פענסטער, אדער אז נאך פאר זון-אויפגאנג זאל 
באנדעס.  מערדערישע  דורך  באפאלן  ווערן  נישט  לאגער  פליטים  זייער 

אלעס קען געשען.

אראפגעשאסן  ווערן  נישט  מען  וועט  אפשר  רוסלאנד,  אין  אפילו 
 - צייט  בעסטע  זייער  איז   2:00  - נאכט  דער  אינמיטן  אבער  אינדערהיים 
"עפן  דא!  זענען  בי.  דזי.  קעי.  טיר,  ביים  קלאפעריי  ווילדער  א  פאר  קומט 
אויף!" יעדער וועקט זיך גלייך אויף. מען עפנט מיט שרעק אז נישט וועט 

דער טיר זיין צענומען. זיי פארלאנגען פאספארטן.

קעי.  די  געווען  נישט  ס'איז  ליטע.  אין  בייגעוואינט  אליין  דאס  האב  איך 
זיי  זענען  די ליטווישע פאליציי. איינמאל אינמיטן דער נאכט  בי. נאר  דזי. 
זענען  בחורים  ישיבה  עטליכע  וואו  דירה,  א  פון  טיר  אויפן  זעצן  געקומען 
פויסטן,  מיט  טיר  אויפן  געהאקט  און  געזעצט  האבן  זיי  איינגעשטאנען. 
"עפן אויף!" האסט געמוזט קומען צו לויפן אין פידזאמעס און עפענען - 

פאליציי! 

און די פאליציי זענען געשטאנען דארט היבש אויפגערעגט. אזוי זענען די 
פאליציי אין אייראפע. ס'איז נישט וואו אין אמעריקע. אין אמעריקע זענען 
די פאליציי טויט דערשראקן. איך קען א מענטש וואס האט אראפשפאצירט 
טשורטש עוועניו אינמיטן דער נאכט. אינמיטן זעעט ער צוויי פאליציאנטן 
איך  שפיר  ענק  זע  איך  "ווען  געזאגט,  זיי  ער  האט  קומען,  אנטקעגן  אים 

זיכער."

צוויי  געווען  זענען  זיי  און  געענטפערט.  זיי  האבן  נישט!"  מיר  "אבער 
צוזאמען!

דיין  איז  "וואו  רשעים.  געווען  זענען  פאליציאנטן  ליטווישע  די  אבער 
פאספארט.  דיין  ווייזן  געדארפט  האסט  געדינערט.  זיי  האבן  פאספארט?" 
דו האסט שטענדיג געמוזט טראגן דיין פאספארט מיט דיר. האסט זיך נישט 
געמעגט באוועגן אין לאנד אן דיין פאספארט, אפילו אינדערהיים. און דאס 
נישט  האסט  יושר.  עטוואס  געהערשט  האט  עס  וואו  ליטע,  געווען  איז 
א  טרעפן  געקענט  האבן  זיי  אבער  אזוי,  סתם  איד  א  שעדיגן  געקענט 
טיר  דיין  אויף  צו האקן  רעכטן  געהאט אלע  האבן  זיי  דיר.  ביי  פארלעצונג 

אינמיטן נאכט און דיר אויפוועקן.

אבער היינט נאכט ווען ענק וועלן זיך לייגן שלאפן נאך קריאת שמע וועט 
קיינער נישט האבן די דאגה אז מען וועט קומען האקן אויף זיין טיר. קיינער 
וועט דיר נישט שטערן אדער דערשרעקן. אויב דו ביסט א גליקליכע מאמע 
ווייניגער  מער  אבער  נאכט,  אינמיטן  אויפוועקן  קינדער  די  דיר  וועלן 

שלאפט יעדער דורך די נאכט בשלום.

שלום און פרידן

אפשר זענען מענטשן אומרואיג, וועלן זיי ארויפלייגן א שלאס אויפן טיר. 

ליבעראלן האבן  די  ווייל  אויפן פענסטער  גראטעס  לייגן  דארף מען  זיכער 
האסט  דו  אז  זאגן  לאמיר  אבער  אונז.  איבער  חורבנות  אנגעברענגט 
אז  באזארגט  נישט  זענען  מיר  רואיג.  שלאפסטו  שלעסער,  און  גראטעס 
איינער וועט אריינשיסן קוילן דורך אונזער פענסטער, פארברענען אונזער 
הויז אדער אונז באפאלן אינמיטן די נאכט. צו קענען אראפלייגן דעם קאפ 
אויפן קישן אן קיין שרעק און ציטער און אריינפאלן אין א טיפער שלאף 
דא  ביסט  דו  אויב  טייער.  זייער  איז  שלאף  רואיגע  א  ברכה.  א  ממש  איז 
געקומען היינט נאכט און דאס איז די איינציגסטע זאך וואס דו האסט זיך 
בעט  אין  אראפלייגן  זיך  קענען  מיר  אויב  געווען.  ווערד  עס  איז  געלערנט 
רואיגערהייט און אויפשטיין אינדערפרי נאך א גוטע נאכט שלאף איז דאס 
אריין  נישט  טראכטן  מיר  שעצן?  צו  דאס  ווייסטו  שמחה.  געוואלדיגע  א 

דערין.

ווייזט  וואס השי"ת  די אנווייזונגען  וואס לייגט צו קאפ צו  אבער איינער 
אריין  ער  קלערט  אים,  ביי  פארקומען  ושלום  חס  קענען  וואס  רמזים  אים, 
דערין איינמאל און נאכאמאל און ענדיגט קיינמאל נישט צו קלערן דערפון.

חלק ג'. טאג טעגליכע לימודים

סימנים פון ליידן

מיר קענען נישט מסיים זיין דער ענין איבער יורה חטאים בדרך, אז דער 
וואס מיר זאלן  צו אים, אן דעם  וועג צוריק  ווייזט אונז דער  אויבערשטער 
דער  וואס  שוועריגקייטן  פערזענליכע  איבער  נושא  דער  אנרירן 
אויבערשטער שיקט אונז צומאל. אוודאי וואלטן מיר געגליכן אז מיר זאלן 
און  דורכפעלער  האבן  נישט  ווילן  מיר  צרות;  קיין  האבן  נישט  קיינמאל 
פון  באשיצט  וואלקענעס  די  אין  לעבן  שטענדיג  ווילן  מיר  שוועריגקייטן. 
אלעם בייזן. מיר וואלטן געגליכן צו זיצן אויף די גראז, אונטער דער שאטן 
פון א פייגן בוים און עסן אייז קרים. פארוואס נישט? ס'איז די בעסטע זאך.

וואלסטו  באשעפער?  פון  דערמאנט  זיך  וואלסטו  ווען  אזוי,  אויב  אבער 
כשורה  געגאנגען  דיר  ביי  וואלט  אלעס  אויב  אים?  פון  געטראכט  אמאל 
געדאנקן.  דיינע  אין  געווען  נישט  וואלט  השי"ת  אז  זיין  זיכער  קענסט 
דעריבער, יורה חטאים בדרך, השי"ת איז גוט צו דיר דורך שיקן פון צייט צו 

צייט סימנים צו פירן דיינע געדאנקן צו אים.

און דאס ברענגט אונז צו די גמרא אין מסכת ערכין )ט"ז:( ס'דא א שאלה 
דארט, "עד היכן תכלית יסורים", ווי ווייט איז דער שיעור פון יסורים? דאס 
מיינט, וואס וועט זיין די מינימום רמזים פון הימל, די קלענסטע מעגליכע 
וועג פון יסורים וואס השי"ת קען שיקן אויף א מענטש, אים צו לערנען א 

לימוד?

גרויסע און קליינע פראבלעמען

גרויסע  א  זייער  דאס  איז  טיש  אפעראציע  אויפן  ליגט  איינער  ווען 
מעסעדזש וואס ער באקומט פון הימל. ווען ער ווערט צוגעבינדן צום טיש 
און מען לייגט צו דעם איינשלעפערונג רער צו זיין פנים, דארף ער וויסן אז 
דער אויבערשטער זאגט אים עפעס דא. אפילו דעמאלט וועלן מענטשן - 
זיי טראכטן,  זיין גענוג באוואוסטזיניג צום מציאות.  אפילו פרומע - נישט 
ער  הארץ...'  שוואכע  א  האב  איך  אז  אויסגעשטעלט  פונקט  זיך  'ס'האט 

שטעלט נישט צוזאם אז דאס האט מיט השי"ת צוטון.

דא, ביי דעם גמרא, רעדן מיר נישט פון די סארט מענטשן. מיר רעדן פון 
פארשטענדיגע עובדי השם וואס ווייסן גוט אז השי"ת איז יורה חטאים און 
זיי רעאגירן צו גרויסע סימנים. די שאלה איז, ווי ווייט איז א מענטש מחויב 
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הקדוש  פון  מעסעזשעס  אלס  לעבן  אין  געשעענישן  די  איבערטייטשן  צו 
ברוך הוא?

די  זוכן  חכמים  די  אונז.  לערנט  ערכין  אין  גמרא  די  וואס  איז  דאס  און 
קלענסטע זאך וואס קען אפשר גערופן ווערן א צייכן אינמיטן וועג, אז מיר 
זאלן וויסן אז ווען קליינע אומבאקוועמליכקייטן קומען אונטער אין לעבן, 
זאלן מיר דאס נישט סתם אדורך לאזן. ס'איז א גאלדענע געלעגענהייט, א 
גמרא,  די  אונז  זאגט  דעריבער,  און  אונז ארויסצוהעלפן.  מן השמים  מתנה 

לוינט זיך צו וויסן ווי ווייט ערנסט דאס צו נעמען.

אן אנצוג מיט א טיי

אויף  רעאגירט  האבן  חכמים  טייל  תשובות;  אסאך  האט  גמרא  די  יעצט, 
וועלן  טייער  און  זענען חשוב  ווייל אלע  און  אופנים  אנדערע  פארשידענע 
רבי  תנא  הייליגער  דער  קומט  קודם  אויפאמאל.  איינער  ברענגען  דא  מיר 
אלעזר, און ער זאגט אזוי: "לאמיר זאגן אז איינער האט באשטעלט א נייע 
אנצוג פונעם שניידער און ענדליך קומט אן דער טאג וואס דער אנצוג איז 
ער  אים,  און עפעס שטערט  צום ערשטן מאל  אן  פרובירט דאס  ער  גרייט. 
איז  קאליר  דער  ווארעם,  איז  מלבוש  דער   - וואס  פונקט  נישט  ווייסט 
די  דערמיט.  צופרידן  נישט  ער  איז  עפעס  אבער  אים  אויף  ס'גוט  פאסיג, 
שוין  ווערט  "דאס  אלעזר,  רבי  זאגט  אומבאקוועמליכקייט,"  מינימאלע 

אנגערופן יסורים; ס'איז א מעסעדזש מן השמים."

קומט רבי זירא און פרעגט א קשי', "מוז טאקע זיין אזא גרויסע דורכפאל 
נישט  מען  מאכט  בגד  א  אלעם,  נאך  יסורים?  אנגערופן  ווערן  צו  דעם,  ווי 
דאס  אז  און  געשעעניש,  ספעציעלע  א  איז  אנצוג  אן  מאכן  צו  טאג;  יעדן 
קלענסטע  די  הייסן  נישט  דאס  קען  געשטעלט  צופרידן  נישט  אים  האט 
דאס  וואלט  יעדער  מענטש.  א  פאר  ווייזן  זאל  השי"ת  וואס  דורכפאל 
דאס  וואלט  יעדער  דאס?!  הערסט  דו  מעסעדזש!"  א  פאר  גענומען 

באמערקט; אפילו א 'טעמבעל' דארף רעאגירן צו דעם.

קלענערע  אפילו   - חידוש  גרעסערע  א  זאגט  זירא  רבי 
אומבאקוועמליכקייטן זענען מעסעדזשעס פון השי"ת. ווען א מענטש האט 
עס  האט  מען  און  וואסער  ווארעם  מיט  מישן  וויין  זיין  זאל  מען  געוואלט 
א  אנגערופן  ווערן  דאס  קען  וואסער,  קאלטע  מיט  בטעות  געמישט 
דורכפאל. דאס קען שוין פארקומען מער אפט - דיין טיי איז נישט פונקט 
ער  אז  פארשטיין  דארף  באטרעפענדער  דער  ערווארטעט.  האסט  דו  ווי 

ווערט געפירט אויף א געוויסע וועג דורך השי"ת.

הער צו דאס קול

מר בריה דרבינא גיבט נאך א ביישפיל. ער זאגט אז צומאל קען א מענטש 
אנטון זיין אונטער העמד פארקערט. יעצט וועט ער דארפן זיך פלאגן דאס 
אומבאקוועמליכקייט  אזא  ריכטיג,  אנטון  און  איבערדרייען  אויסצוטון, 

דארף ווערן דערהערט אלס א מעסעדזש פון הימל.

און דערנאך איז דא א ברייתא וואס ברענגט אן אנדער ביישפיל. אויב ער 
און  מטבע  געוויסע  א  ארויסצונעמען  טאש  אין  האנט  זיין  אריין  לייגט 
דורכפאל. ער האט  א  אויך  איז דאס שוין  אן אנדער מטבע  ס'קומט ארויס 
האנט  דאס  אריינשטעקן  ווידער  ער  קען  יעצט  טאש.  זיין  אין  ביידע 
קודם  איז  נישט-ריכטיגע  די  אבער  ברויך,  ער  וואס  ארויסנעמען 

ארויסגעקומען הייסט דאס שוין יסורים.

די  אפילו  אז  אונז  לערנען  חז"ל  זאך.  די  נעמען  ערנסט  דארפן  מיר 
דער  וואס  מעסעדזש  א  איז  לעבן  אונזער  אין  דורכפאל  קלענסטע 
ווי דער אויבערשטער רעדט  אויבערשטער רעדט צום מענטש. ס'איז ממש 
אריין אין אונזער אויער, "איך בין דער וואס האט געמאכט דיין טיי אביסל 
טאש,  דיין  פון  ניקל  דער  ארויסגעצויגן  האט  וואס  דער  בין  איך  הייס.  צו 

אנשטאט דעם קוואדער וואס דו האסט געדארפט. און צוליב דעם וואס איך 
בין א מורה דרך וויל איך דיר לערנען וועלכע דרך צו נעמען אין לעבן." און 

ער ערווארט דו זאלסט זיך צוהערן. ער ווארט אויף א רעאקציע.

איז דאס צו עקסטרעם? איז עס צופיל צו ערווארטן? גארנישט איז צופיל 
זיינע  פאר  ווייזן  צו  באגערט  השי"ת  אז  כלל  דעם  אן  נעמען  מיר  אויב 

מענטשן דעם ריכטיגן וועג.

אומבאפארעטע פינגערס

אונז.  צווישן  כסדר פאר  קומט  וואס  אינצידענט  קליינע  א  נעמען  לאמיר 
טאש  אין  אריינצולייגן  דאס  טיש  פון  שליסלעך  דיינע  אויפגעהויבן  האסט 
זענען  שליסלעך  די  און  באפארעט  נישט  עפעס  זיך  האסט  דו  און 
די  אריבער  שוין  ביסט  דו  אז  זאגן  לאמיר  ערד.  דער  צו  אראפגעפאלן 
פערציג. ווען מענטשן גייען אריבער די פערציג פרובירן זיי צו פארמיידן פון 
אויפהייבן  מוזט  דו  טון?  וואס קענסטו  ערד. אבער  דער  צו  זיך אראפבייגן 

דיינע שליסלעך.

די ערשטע זאך וואס דארף קומען אויף דיין געדאנק איז, "פארוואס איז 
מצליח  איך  האב  טאג  יעדן  געשען.  נישט  דאס  איז  נעכטן  געשען?  דאס 
היינט  פאר?  דא  קומט  וואס  פעסט,  שליסלעך  מיינע  צוהאלטן  צו  געווען 
האב איך מיך נישט באפארעט". יורה חטאים בדרך, השי"ת לערנט מיר דא 
עפעס. הייב אויף דיינע שליסלעך און טראכט אריין, 'אזויפיל מאל האב איך 
דיינע  אויף  קוק  א  גיב  שליסלעך!'  מיינע  אויפצוהייבן  געווען  מצליח  שוין 
געלענקן.  און  פינגערס  דיינע  פון  אויסשטעל  דעם  באוואונדער  הענט, 
השי"ת האט דאס אזוי אויסגעשטעלט אז אויפהייבן שליסלעך זאל זיין א 
פשוט'ע ארבעט. "יישר כח אויבערשטער אויף די מתנה פון פינגערס. איך 

האב קיינמאל נישט באמערקט ווי גרינג זיי ארבעטן.

"כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה" - וויפיל טוט א מענטש 
נישט פילן אז הקב"ה העלפט אים כסדר. יעדן טריט און שריט ווערן זאכן 
קליינע  איין  די  דעריבער,  אים.  פאר  גרינגערהייט  אויסגעטראטן 
נישט  מיליאנען,  די  פאר  דערמאנונג  א  זיין  דארף  אומבאקוועמליכקייט 
זענען  וואס  לעבן  זיין  אין  שוועריגקייטן  מיליאנען  נאר   - טויזענטער 

פארמיטן געווארן פון אים.

תשובה אין קאך

תשובה  ערשטע  די  איז  דאס  חידוש?  געוואלדיגער  קיין  נישט  דאס  איז 
ווען השי"ת שיקט א דורכפאל. טו תשובה פאר דיין אומדאנקבארקייט אז 
דו האסט דאס נישט באמערקט ביז יעצט. לאמיר זאגן אז דו וואשט געשיר 
אין קאך; דו ביסט א געשיקטע בעל הבית'טע, דו גיבסט אכטונג אויף יעדע 
פעני און פארט האסטו אראפגעלאזט א טעלער און ס'האט זיך צעבראכן. 
אן  הייבסט  דו  און  קאך.'  מיין  אין  צעבראכן  זיך  האט  טעלער  א  'אוי! 
אריינטראכטן  מוזט  דו  ערכין.  אין  זאגט  גמרא  די  וואס   אריינצוקלערן 

דערין.

שמחה?  איינעם'ס  צעבראכן  איך  האב  אפשר  טעלער?  צעבראכענע  א 
וועסט  דו  אויב  מאן?  מיין  פאר  ריכטיג  נישט  געזאגט  עפעס  איך  האב 
דער  פארוואס  פארשטיין  וועסטו  אופן  לומד'ישע  א  אויף  אריינקלערן 
טעלער האט זיך צעבראכן און דו וועסט צוקומען עפעס צו דערגרייכן ווי א 
תלמיד חכם. דו טראכסט אריין מדה כנגד מדה. פארוואס נישט? דאס מיינט 

אן עובד השם - א מענטש מיט דעת.

ווי  איז,  טראכטן  דארפסט  דו  וואס  זאך  ערשטע  די  פארדעם,  נאך  אבער 
יארן  און  געשיר פאר חדשים  אזויפיל  געוואשן  איך האב שוין  אז  זיין  קען 
און איך האב נישט צעבראכן קיין איין טעלער. איז דאס נישט עפעס וואס 
פארלאנגט התבוננות. דארף איך דען נישט דאנקבאר זיין פאר די אלע טעג 
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וואס איך האב מיך פיין באפארעט. פאר אלע געשיר וואס האבן זיך נישט 
צעבראכן?

צעקניפטע מדות

ווילסט אויפבינדן דיינע שיך בענדלעך אין איילעניש  נאך א ביישפיל. דו 
פינף  פארברענגען  דארפסטו  יעצט  פארקניפט.  זענען  בענדלעך  די  אבער 
זיך  וועסטו  איד  ערליכער  אן  ביסט  דו  אויב  אויפצוקניפן.  דאס  מינוט 
געווענדליך  נישט  קומט  זאך  'אזא  אריינטראכטן,  און  מינוט  א  אפשטעלן 
פאר, יעדן טאג מאך איך געהעריג אויף מיינע שיך בענדלעך. דאס מוז זיין 
'אפשר  צו מאכן א חשבון הנפש,  אן  הייבסט  דו  און  מן השמים!'  לימוד  א 
האב איך א קניפ אין מיינע מדות און דאס איז מדה כנגד מדה?' אויב דאס 
ריכטיגע  האסטו  בענדל,  שיך  פארקניפטן  צום  מסקנא  דיין  געווען  איז 

אריינגעקלערט. ס'איז בכלל נישט נאריש. חס ושלום.

דארפסט  דו  וואס  זאך  ערשטע  דו  ווייט,  אזוי  גייסט  דו  פאר  נאך  אבער 
שוין  האט  טעג  דרייסיג   - צוואנציג  לעצטע  די  אין  צב"ש,  אריינטראכטן, 
פונקט  פארוואס  פארקניפן?  זיך  זאלן  בענדלעך  שיך  דיינע  אז  פאסירט 

היינט יא?

האסט  דו  וואס  מאלן  הונדערטער  די  דערמאנען  דיר  קומט  דאס 
גרינגערהייט געעפנט און פארמאכט דיינע שיך בענדלעך. דו הערסט דאס? 
ס'איז א געוואלדיגער חידוש! די איין קניפ זאגט דיר איבער די הונדערטער 
מאלן וואס דו האסט נישט געהאט קיין קניפ. דארפסטו נישט זיין דאנקבאר 

פאר דעם?

יעצט, ס'קען זיך דיר דאכטן אז דאס איז א קלייניגקייט. צו זוכן עבירות, 
א  פארפאסט  דו  אז  פארשטיין  מוזט  דו  אבער  עפעס...  שוין  איז  דאס 
וויכטיגע נקודה. דו גרעסטע עבירה פון אלע עבירות איז נישט ווען דו ביסט 
צו  פארפעלסט  דו  ווען  איז  עבירה  גרעסטע  די  ניין,  עפעס.  אויף  עובר 
אנערקענען וואס השי"ת טוט דיר כסדר, דער טאג-טעגליכער הצלחה בכל 
צו  פארפעלסט  די  ווען  איז  מדות  דיינע  אין  קניפ  גרעסטע  די  ענינים. 
באמערקן דיין גוטער גורל וואס ערמעגליכט דיר צו פארזעצן דיין לעבן אן 

קיין באזונדערע עקסידענטן און דורכפעלער.

שעץ דיינע אויגן

ס'איז  דאס?  איז  וואס  אויג.  אין  שטויב  קליין  א  שטעקן  בלייבט  צומאל 
אונז  גיבט  מיינט אז השי"ת  ווי דעם  זייער אומבאקוועם! א קליין טרייסל 
הדרכה אין לעבן; אז מיר זאלן הנאה האבן פון די אויגן און אים דאנקן אויף 

דעם מיטן גאנצן הארץ.

דער ציל פון דעם איז געווען אז דו זאלסט זאגן מיט כוונה די ברכה, "ברוך 
פארן  השי"ת  דיר  דאנק  איך  עורים,  פוקח  העולם  מלך  אלוקנו  ה'  אתה 
עפענען מיינע אויגן." ס'איז א ברכה! טאג נאך טאג, וואך נאך וואך ארבעטן 
דיינע אויגן ערשט קלאסיג! דאס אויג איז אזא דעליקאטער אינסטראמענט, 
ווערסטו  אויג  דאס  אפ  לערנסט  דו  ווען  'קאמערא'.  פערפעקטער  אזא 
אזא  קאמפליצירט.  אזוי  ס'איז  בכלל.  ארבעט  עס  אז  פארוואונדערט 
אין  נישט  ווערן  גרינגערהייט  חלילה  קען  מעכאניזם  קאמפליצירטע 

ארדענונג, אבער זעלטן וואס זיי מאכן דיר אן פראבלעמען.

און ווען א קליינע דערמאנונג פליט אריין אין דיין אויג וועקסטו זיך אויף. 
מיין נישט אז דאס איז אן עקסידענט! דאס איז וואס די גמרא לערנט אונז. 
צום  וועג  דעם  דיר  ווייזט  וואס  השי"ת  ס'איז  בדרך;  חטאים  יורה  די  ס'איז 
שלימות. דאס איז וויאזוי א תלמיד חכם און עובד השם דארף רעאגירן ווען 

עפעס אפילו מינדערוויכטיג קומט פאר אין זיין לעבן.

השי"ת גיבט דיר א קליין קלאפ אין פלייצע, "וועק זיך אויף פון שלאף!"

די ערשטע תשובה

גרויסע  געווען  זענען  חכמים  די  ערכין.  אין  סוגיא  גאנצער  דער  איז  דאס 
טראכטן.  צו  וואס  פון  ענינים  הויכע  געוואלדיגע  געהאט  האבן  זיי  לייט. 
זיי  באגרייפן.  קענען  מיר  ווי  מער  דערהויבן  געווען  זענען  מוחות  זייערע 
וואלטן זיך נישט אפגעגעבן מיט אזעלכע מינדערוויכטיגע פראבלעמען. א 
ניקל אנשטאט א קוואדער?! א טיי וואס איז נישט פונקט לויט מיין טעם?! 

אזעלכע קליינע פראבלעמען!

דאס  דיר!  צו  רעדט  השי"ת  ווען  קליין  צו  נישט  איז  גארנישט  ניין!  אה 
זענען זייער הויכע ענינים! דערפאר האבן זיי דאס אויסגע'שמועס'ט, "דער 
תנא זאגט אזוי, דער צווייטער אזוי און א פערטער עפעס אנדערש". און רב 
אשי האט דאס אריינגעשטעלט אין דער גמרא! ווייל אונזערע חכמים האבן 
פארשטאנען אז השי"ת איז יורה בדרך חטאים. ער וויל אונז שטענדיג מאכן 

בעסער, ער פירט אונז צום שלימות.

די  פון  איינע  דאס  איז  חזר'ן  צו  דאס  טעטיג  ווערן  וועסט  דו  אויב  און 
גוטע  אלע  באמערקן  צו  יאר.  נייעם  צום  אריינצוטרעטן  זאכן  חשוב'סטע 
ווען  אלזא,  איינס.  נומער  תשובה  איז  דאס  דיר,  געבט  השי"ת  וואס  זאכן 
עפעס געשעט, די ערשטע זאך זאלסטו צוריקמישן דעם בלאט פון אונזער 
אונז  ווייזט  ער  בדרך.  חטאים  יורה  איז  השי"ת  אז  פרשה,  דער  אין  שיעור 
ווען  איז  וועג  אין  די ערשטע טריט  און  צו אים.  צוריק  וועג  שטענדיג דעם 
גוטע  אלע  צו  דערמאנונג  א  אלס  דורכפעלער  קליינע  די  פארשטייען  מיר 
ערשטע  אונזער  איז  דאס  געשמירט.  גאגאנגען  זענען  וואס   זאכן 

תשובה!

שאלה:

זאלן זיך עלטערן אריינמישן ווען קינדער קריגן זיך?

תשובה:

נישט  זיך  קיינמאל  צו  מחונך  ווערן  דארפן  קינדער  יא!  אז  אויסדריקליך 
אלעם  דעם  מיט  אבער  כסדר  זיך  קריגן  קינדער  אז  פארשטיי  איך  קריגן. 
יחד;  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  אריינמישן.  זיך  מען  דארף 
קינדער דארפן זיך לערנען ווי זיך צו פארטראגן. דיין שטוב איז א פלאץ ווי 
צו  זיך  ווי  זיי  טרענירסט  דו  אויב  לעבן.  גאנצן  פארן  זיי  טרענירסט  דו 
פארטראגן מיט די געשוויסטער וועלן זיי וויסן שפעטער אין לעבן ווי זיך צו 
שותפים,  ביזנעס  זייער  מיט  מחותנים,  ווייב/מאן,  זייער  מיט  פארטראגן 
ארבעטארערס און מיט יעדן ארום. דו דארפסט שטענדיג רעדן איבער שלום 

און אחדות צווישן אידן.

נישט אייביג איז וויכטיג זיי צו באשטראפן אבער דו מוזט רעדן און רעדן 
און רעדן ווייל סוף כל סוף וועט עפעס אריינגיין אין זיין קאפ. רעדט צו זיי 
איבער שלום און אחדות, "האב ליב דיין ברודער." ס'קען אויסעזען צו אים 
ווי א וויץ, האב ליב דיין ברודער? ער האט ליב זיין ברודער- א פראסק! ער 
זיינע  האבן  צו  ליב  אויס  אים  לערן  ניין;  ברודער.  קליינעם  זיין  פראסקעט 

ברידערס. נאך א שטיק צייט וועט עפעס אריינדרינגען אין אים.

ס'איז דא אסאך מער צו רעדן איבער דעם אבער איך מוז זיך אנטשולדיגן 
אז די צייט לויפט אויס. מיר וועלן מוזן דא ענדיגן.

שאלות ותשובות - מיט הגאון ר' אביגדור מיללער זצ"ל


