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רבי אביגדור מיללער זצ"ל

ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
פארברעך  גרעסטער  דער  געטון  האט  עמלק 
חרוב  פון  פארברעך  דער  איז  דאס   – שייך  איז  וואס 

מאכן יראת ה'! 

די  ווען   – ממצרים  ישראל  בצאת  צייט,  יענער  אין 

"אז  מצרים,  פון  ארויסגעגאנגען  זענען  ישראל  בני 

נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יאחזמו רעד" )שמות טו, 

טו( – אלע פעלקער האבן געזען וואס ס'טוט זיך דא און 

יעדער האט מורא געהאט. עס האט יעדן אנגעכאפט 

ביי  איז געשען  וואס  זיי האבן געהערט  ווען  א ציטער 

לאחור"  יסוב  הירדן  וינוס  ראה  "הים  מצרים.  יציאת 

יראת  פון  גייסט  אויסטערלישער  אן  ג(.  קי"ד,  )תהלים 

און  וועלט,  דער  אויף  אראפגעלאזט  זיך  האט  שמים 

קיינער האט זיך נישט גערירט; קיינער האט זיך נישט 

דערוואגט צו טון עפעס קעגן כלל ישראל.

"אשר  גיין.  צו  געקומען  חצוף  איין  איז  פלוצלונג 

איז  "קרך"  אפגעקילט.  דיר  האט  ער   – בדרך"  קרך 

פונעם לשון "קר", קאלט. ווען עמלק איז געקומען און 

אטאקירט די בני ישראל, איז עס געווען א סיגנאל צו 

אלע פעלקער – "האט נישט מורא!"

האט  וואס  צויבער  דעם  דורכגעבראכן  האט  ער 

אודאי  צייט.  יענער  אין  וועלט  גאנצע  די  פארכאפט 

ה',  יראת  די  געמאכט  בטל  אינגאנצן  נישט  עס  האט 

עדות  רחב  האט  שפעטער  יארן  אז  ווייסן  מיר  ווייל 

געזאגט אז די פחד וואס די פעלקער האבן באקומען 

פון קריעת ים סוף איז נאך אלץ אין קראפט )יהושע פרק 

ב(. אבער פון דעסט וועגן, איז די חוצפה'דיגע אקט פון 

אטאקירן  גייען  "מיר  ווייזן  צו  ציל  מיט'ן  געווען  עמלק 

ווייזט  וואס דער באשעפער  ישראל, טראצדעם  כלל 

א  געווען  איז  דאס  און  ליבשאפט",  זיין  ארויס  זיי 

שרעקליכער זינד.

"די  געזאגט,  אויבערשטער  דער  האט  דעריבער 

מענטשן וועלכע קומען מבטל זיין יראת ה', זיי זענען די 

ערגסטע פיינט." דער רמב"ם זאגט אין מאמר קידוש 

איז  עמלק  זרה.  עבודה  ווי  ערגער  איז  כפירה  אז  ה' 

זיי  נישט געקומען אויסלערנען צו דינען עבודה זרה, 

זענען געקומען אויסלערנען "האט נישט מורא פונעם 

אויבערשטן!" און דאס איז די ערגסטע זאך פון אלעם.

צו  נישט  געווען  באפוילן  מיר  זענען  דעם  וועגן 

פארגעסן וואס עמלק האט געטון; דאס מיינט אז מיר 

דארפן שטענדיג האלטן אין קאפ ווי גרויס עס איז די 

עבירה פון די וועלכע זענען מבטל יראת שמים.

אין דעם איז אריינגערעכנט די צייטונגען, די לצים 

ישראל,  ארץ  אין  תורה  די  פון  ליצנות  מאכן  וועלכע 

וועלכע אטאקירן פרומע אידן און חוזק'ן  די שרייבער 

אין  אמאל  געווען  איז  זעלבע  די  אידישקייט.  פון  אפ 

פוילן; איבער גאנץ פוילן און רוסלאנד האבן אידישע 

שרייבער אין די אפגע'חוזק'ט פון די פרומע אידן.

אין אמעריקע אויך. איך געדענק דעם פארווערטס 

זיי  צייטונג.  "יידישע"  א  געווען  איז  עס  אמעריקע.  אין 

האבן אמאל ארויסגעגעבן א מתנה פאר אלע וועלכע 

די  געווען  איז  וואס  צייטונג.  זייער  פאר  סובסקרייבן 

דורך  טריפה",  און  "כשר  נאמען  מיט'ן  בוך  א  מתנה? 

א מענטש וואס האט געהייסן פייגנבוים ימח שמו. עס 
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איז געווען א בוך וואס האט אפגע'חוזק'ט פון די גאנצע 

דורך דער  געווארן  איז פארטיילט  רח"ל. דאס  תורה 

פארווערטס.

זענען  מענטשן  אלע  די  אט  אז  וויסן,  דארפט  איר 

צו  קומט  עס  סיי-ווער  עמלק.  פון  קללה  די  אונטער 

אלע  פון  ערגסטע  די  איז  שמים  יראת  מאכן  חרוב 

פיינט, ווייל דאס איז די וויכטיגסטע און ערשטע זאך. 

דער  אז  ווייסן  מענטשן  ווען   – הארץ"  תגל  מלך  "ה' 

באשעפער איז דער קעניג, דעמאלטס איז די גאנצע 

וועלט א פרייליכע פלאץ.

כוחות  מערסטע  די  דארף  דעם  וועגן  און 

אריינגעלייגט ווערן – מער ווי סיי-וועלכע אנדערע זאך 

אויבערשטן.  אינעם  באוואוסטזיניגקייט  איינצוקויפן   –

אינעם  באוואוסטזיניגקייט   – דעת"  ראשית  ה'  "יראת 

דארפן  מענטשן  חכמה.  ערשטע  די  איז  אויבערשטן 

זיין באוואוסטזיניג אינעם אויבערשטן, זיי זאלן לערנען 

חכמה  די  זען  צו  אויבערשטן,  דעם  וועגן  טראכטן  צו 

פונעם אויבערשטן, די חסד פונעם אויבערשטן. 

בויען  נאכדעם  מען  קען  יסוד,  דעם  אויף  דאן,  און 

דאס איבריגע; אלע גרויסע דערגרייכונגען פון מדות 

)E-139 #(     .טובות און שמחה אין לעבן
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ענטפער:
געקענט,  ער  וואלט  אודאי  איז,  ענטפער  דער 
וואס  געוויזן  דעם  מיט  האט  באשעפער  דער  אבער 

עס האט פאסירט מיט'ן עם ישראל.

איז  ישראל  כלל  אז  פארשטיין  דארפן  מיר 

כלה.  זיין  אלס  הקב"ה  דורך  געווארן  אויסגעקליבן 

שפראך  די  מיט  און  תורה,  מתן  ביי  געווען  איז  דאס 

ווערט עס אראפגעלייגט דורך די נביאים. אבער ווען 

האבן   – "געוויסע"  בלויז  און   – אידן  די  פון  געוויסע 

די  האבן  גוים,  די  פון  וועגן  די  נאכצוגיין  אנגעהויבן 

איז  וואס  פרוי  א  צו  ישראל  כלל  צוגעגליכן  נביאים 

אומגעטריי צו איר מאן.

די  געברענגט  האט  הקב"ה  כאטש  דעם,  וועגן 

ישועה און געמאכט אזא גרויסע נס צוליב דעם וואס 

שוין  האט  עס  אבער  געטון,  תשובה  האבן  אידן  די 

געדארפט קומען אין פארעם פון א דערנידערונג. עס 

איז נישט געווען די סארט נס וואס וואלט פאסירט אין 

די צייטן פון יהושע אדער שמואל הנביא אדער אין די 

פון  צייכן  א  געווען  שוין  איז  עס  המלך.  דוד  פון  צייטן 

דערנידערונג. 

עונש.  אן  איז  גלות  די  אז  פארשטיין  דארף  מען 

פריערדיגע  אונזער  צו  צוריקקומען  נישט  גייען  מיר 

גרויסקייט ביז עס קומט די אחרית הימים. אידן טארן 

אמעריקע  אין  זענען  זיי  טאמער  סיי  נארן,  נישט  זיך 

אדער אין אויסטראליע, און מיינען אז די אלטע טעג 

פאר  דא  זענען  מיר  ניין,  אייביג.  אויף  פערטיג  זענען 

א לאנגע תקופה פון דערנידערונג. אבער טראצדעם 

וועט דער אויבערשטער שטיין צו אונזער זייט און אונז 

ראטעווען אפילו אינמיטן דעם גלות.    

און  דערנידערונג,  א  מיט  קומען  מוז  עס  אבער 

דער  אונז.  זאגט  אסתר  פון  מעשה  די  וואס  איז  דאס 

נס איז געווען באקליידעט אין אזא טרויעריגע קלייד, 

וויל מיט אונז  וואס דער אויבערשטער  איז  ווייל דאס 

די  איינצונעמען  גלות  אין  נישט  זענען  מיר  לערנען. 

וועלט. השי"ת וועט אונז אפהיטן און ראטעווען, אבער 

עס גייט נישט קומען אין פארעם פונעם גרעסטן כבוד, 

וועלן זוכה  וואס מיר  ווייל דאס באלאנגט צו די צייטן 

זיין ווען משיח וועט קומען. )#302(
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פארוואס האט די נס פורים 
געדארפט קומען דורך אזא 
ווייטאגליכע וועג, אז אסתר 

האט געדארפט חתונה האבן 
מיט אחשוורוש? האט דער 

אויבערשטער נישט געקענט 
מאכן א נס דורך אן אנדערע 

וועג?
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