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ענטפער:
אה, איך זעה שוין. דאס איז די זעלבע אלטע, קאפ-דרייעניש 

פראגע. די אלטע טענה וועגן מענטשן מיט בערד וואס גנב'ענען, 

אלץ  זענען  וועלכע  אומרעליגיעזע  די  ווי  ערגער  זענען  זיי  אז 

צדיקים גמורים. 

ער פרעגט מיר אויב אן אוממענטשליכער ארטאדאקסישער 

אומ-ארטאדאקסישער  אויפריכטיגער  אן  ווי  גוט  אזוי  איז  איד 

אן  איז  וועג:  דעם  אויף  פראגע  די  פרעגן  לאמיר  אבער  איד. 

אן  ווי  גוט  אזוי  איד  נישט-ארטאדאקסישער  אוממענטשליכער 

וויאזוי  איז  ווייל באמת, דאס  איד?!  ערליכער ארטאדאקסישער 

עס איז. 

לאז מיר דיר דערציילן א קליינע עפיזאד. עס איז געווען א צייט 

ווען איך פלעג נעמען א טעקסי יעדן טאג. איך האב געדארפט גיין 

פון איין ישיבה צו אן אנדערן צו רעדן. און איך האב גענוצט דעם 

זעלבן דרייווער יעדן טאג; ער איז געווען אן אלטער, אמעריקאנער איד, אן אכציג-יעריגער אלטער מאן. ער האט נישט געקענט 

לערנען גארנישט. ער האט אפילו נישט געקענט קיין סידור; ער האט גארנישט געוואוסט. אבער איין זאך האט ער געוואוסט: ער 

ווייסט אז די ארטאדאקסישע אידן זענען נישט גוט. 

ער האט מיר אראפגעלייגט וויאזוי זיין טאכטער האט חתונה געהאט. ער האט געהאט אן אלטן טאכטער, וואס האט ענדליך 

חתונה געהאט און ער האט געדינגען א חזנ'טע אנצוטון א טלית און א יארמולקע און זי האט געזינגען "אוי, זאג מיר צו..." )א 

האב  איך  ווען  הארץ.  די  אויסגעזינגען  דארט  זיך  האט  חזנ'טע  פעטע  גרויסע,  א   – הייראט-צערעמאניעס(  ביי  מנהג  גוי'שע 

געשמייכעלט, האט ער געזאגט "איר ארטאדאקסישע אידן האבן נישט קיין שום שיינקייט אין אייערע צערעמאניעס." ענדליך 

זענען מיר אנגעקומען קיין פלעטבוש – עס איז נאך געווען א לאנגע וועג צו גיין – און ער האט אויסגעלאשן דעם "מיטער" אין 

קאר. איך האב געזאגט "פארוואס מאכסטו צו דעם מיטער?" האט ער מיר געזאגט "מיין בעל הבית האט שוין פארדינט גענוג 

היינט. די איבריגע געלט וועט גיין צו מיר."

יעצט, ער האט אפילו נישט גע'חלומ'ט אז ער איז א "קרוק" – און א גנב. אזוי איז עס – די אומארטאדאקסן ווייסן ניטאמאל 

אז זיי זענען פארקרומט. אלעס וואס זיי ווייסן איז אז די ארטאדאקסן זענען "קרוקס". בלויז דורכ'ן זיין ארטאדאקסיש, ביזטו שוין 

א "קרוק".  

און דערפאר, זיכער טאר מען נישט זיין קרום. און די זעלבע איז אומריכטיג צו זיין נישט-ארטאדאקסיש. עס איז אומריכטיג 

צו זיין יעדע שלעכטע זאך. אבער לאמיר נוצן אונזער אייגענע אפשאצונג און זיך פרעגן, ווער איז מער אויסגעשטעלט צו זיין א 

קרוק? ווער וועט ענדערש זיך אויפפירן נישט ערליך? א מענטש וואס האט זיין גאנצע לעבן געלערנט "דינים" וויאזוי זיך צו באגיין 

מיט די געלט פון אן אנדערן מענטש? אן ארטאדאקסישער איד האט געלערנט בבא קמא ווען ער איז געווען א בחור אין ישיבה. 

ער לערנט אז דו קענסט נישט נעמען די געלט פון אן אנדערן מענטש. ער האט געלערנט וועגן "גזל הגר". ער האט געלערנט 

אז אויב מען שווערט פאלש דארף מען ברענגען א כפרה. דו דארפסט ברענגען אן אשם, און דער קרן און א חומש. עס איז א 

גרויסע ארבעט. און לאמיר זאגן דער מענטש וועם דו האסט אויסגעפאפט איז געגאנגען קיין מדי, איז די הלכה אז דו דארפסט 

יעצט גיין די גאנצע וועג ביז מדי. עס איז א גרויסע ארבעט צוריקצוגעבן געלט וואס דו האסט גע'גנב'עט. ווייל עס איז דא זייער 

פרשת
שלח

תשע"ח לפ"ק

גליון כ"א

שאלה

איז מעגליך אז אן 
ארטאדאקסישער איד 

וואס פירט זיך נישט 
ערליך אין ביזנעס איז 
ערגער ווי א איד וואס 
היט נישט קיין מצות, 

אבער איז כאטש 
אנשטענדיג?

RebAvigdorAnswers@gmail.com פאר הערות שיקט אן אימעיל צו
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רבי אביגדור ענטפערט...

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 torasavigdor@gmail.com, אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך 

 tikotzky@gmail.com תלמידו הרב אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו

א גרויסע אחריות ווען דו נעמסט אוועק א צווייטנס אייגנטום. אזוי איז עס אויב דו קענסט תורה.  

זיך  מען  קען  אטמאספערע  די  פון  אז  אליינס,  זיך  פון  קומט  עס  אז  מיינען  מענטשן  איד?  אומארטאדאקסישער  אן  אבער 

לערנען אלע געזעצן פון אנשטענדיגקייט און די אידעאלן פון יוסטיץ און ערליכקייט. אלע 'גוטע' זאכן לערנט ער פון די טעלעוויזיע 

און מאוויס. דאס איז פארקרומט ווי עס קען נאר זיין. וויבאלד די אומ-ארטאדאקסן, זיי זענען די וועלכע זענען באמת די קרוקס. 

איך זאג נישט אז אלע פון זיי. אבער אויב איז דא א שאנס צו זיין א קרוק, זענען זיי עס. 

שול.  דיין  אין  הפסקה  א  דא  איז  עס  זאגן  לאמיר  און  כיפור  יום  ס'איז  אז  פארשטעלן  זיך  לאמיר  זיין.  מסביר  עס  וועל  איך 

זיי דאווענען שנעל מוסף און דו האסט יעצט נאך אסאך צייט בעפאר מנחה. איז דו נעמסט א קליינע שפאציר אויף אושען-

פארקוועי. דו גייסט דורך די מיר'ער ישיבה. די טיר איז אפן ווייל עס איז הייס, און זיי זענען פארנומען צו דאווענען. יעדער איינער 

וויינט. זיי שרייען און וויינען. "פארוואס וויינען זיי?" – פרעגסטו. מען קען קלערן אז אפשר א וויכטיגע מענטש איז יעצט געשטארבן. 

וויינען פאר זייערע זינד! דאס מיינט אז די  זיי  וויינען צוליב זייערע עבירות.  זיי  וואס שטייט ביים טיר זאגט דיר אז  איז א בחור 

א  צו  אן  דו קומסט  און  זייט,  די אנדערע  ביז  וועג  גאנצע  די  ווייטער אראפ,  גייסט  דו  איז  זינדיגע.  מיט  פול  איז  ישיבה  מיר'ער 

קאנסערוואטיווע אידישע צענטער און דו ביזט נייגעריג. דו שטעקסט אריין דיין קאפ און דו זעהסט מענטשן שמייכלען. יעדער 

דארט איז אויפגעלייגט. קיינער וויינט נישט. עס איז נישט דא קיין עבירות אין דעם קאנסערוואטיוו-אידישע צענטער. 

פארוואס איז אין די קאנסערוואטיוו פלעצער נישט דא קיין עבירות? דער ענטפער איז, הער גוט צו די פאלגענדע ווערטער: 

אויב האסטו א גוטע געוויסן, איז עס א סימן פון א שוואכע זכרון. די ארטאדאקסישע אידן זאגן "נחפשה דרכינו ונחקורה" – לאמיר 

נאכזוכן אונזערע וועגן; לאמיר נאכפארשן. און ער זוכט טאקע. ער לערנט וואס עס איז נישט-ריכטיג און אסאך מאל טראכט ער 

אפילו וועגן דעם. 

עס  אז  געלערנט  אמאל  דען  האסטו  וואו  צדיק.  א  ביזט  דו  אז  מיינסטו  דאן  געלערנט,  נישט  קיינמאל  האסטו  אויב  אבער 

וואו קענסטו דען נעמען די השקפה פון אפהיטן  'בעיסבול'?  'גאם', דורכ'ן שפילן  איז נישט גוט צו גנב'ענען? בלויז דורכ'ן קייען 

א צווייטנ'ס פארמעגן ווי הקדש? דו וועסט עס קיינמאל נישט הערן! איז איר מוזט פארשטיין אז די סארט פראגע איז בלויז א 

קאפ-פארדרייעניש.  
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ענטפער:
עס ווענד זיך וואס ער טוט מיט זיין וואקאציע? סתם צו גיין צו 

א פלאץ, ווייל דארט גייען אלע משוגעים, וואס איז די ציל?... סתם 

וואו עס זענען דא מאסקיטאס  ארומצופארן צו עפעס א ביעטש, 

וואס זענען נאך גרעסער פון די פון דא, איז דאס אזא מציאה?... 

דו צאלסט גרויסע געלטער צו פארן צו פלעצער פון ווייט אוועק, 

קיין  קומען  וועגן  חלומ'ען  דארט  פון  פעלקער  ברוינע  אלע  און 

אמעריקע. זיי ווילן אלע אהערקומען. דאס איז וואס זיי חלומ'ען – 

צו אנטלויפן פון זייערע ביעטשעס און קומען קיין אמעריקע. זעען 

מיר אז עס איז נישט אזוי איי איי איי דארטן. און אפשר זענען דארט 

דא מחלות וואס מענטשן קענען איבערכאפן וויבאלד מען איז נישט צוגעוואוינט צו די סארט קראנקהייטן. 

אבער אויב גייט מען אויף וואקאציע כדי צו שעפן פרישע כוחות אויף לערנען תורה, צו ווערן אויפגעפרישט אין עבודת השם, 

איז זיכער א גוטע זאך. און א וואקאציע פאר איינעם וואס איז קראנק ל"ע און ער דארף זיך ערהוילן, דאס איז עפעס אנדערש, 

פארשטייט זיך. 

וואקאציע-צייט  זיין  אויסצונוצן  ציל  פאר'ן  איז  עס  חוץ טאמער  וואקאציע,  א  נעמען  נישט  זאל  געזונטער מענטש  א  אבער 

צוריקצוקומען צו זיך, צוריקצוקומען צו די תורה, און צו קענען עררייכן דאס וואס ער האט אלץ געטראכט צו טון, אבער ער האט 

נישט געהאט די צייט דערצו. אגאנץ יאר האט ער געגליסט צו לערנען חובת הלבבות, אדער צו ענדיגן א מסכת. אבער ער איז 

געווען צו פארנומען. איז יעצט נעמט ער זיין וואקאציע און ער לערנט דורך דעם גאנצן שער הבחינה אפאר מאל. יעצט, דאס איז 

א וואקאציע צו דער זאך! אבער סתם צו בטל'ען צייט, ניין, דאס איז בכלל נישט קיין געדאנק ביי אונז. 
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סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות

שאלה

איז עס אויסגעהאלטן 
פאר א תורה'דיגע איד 
צו נעמען א וואקאציע 

פון זיין טעגליכע 
סקעדזשועל?


